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ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ
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 ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1
písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“) ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.9.2020 podal
žadatel/stavebník
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
na základě tohoto posouzení:
I.

vydává

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich
vzdouvání ve významném vodním toku Svratka, v následujícím rozsahu:
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 povoleno............................................. 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 povoleno............................................. po dobu užívání vodního díla
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Místo pro horní práh
název kraje................................................................................................................................ Jihomoravský
název obce ...................................................................................................................................... Vojkovice
název katastrálního území ....................................................................................... Vojkovice u Židlochovic
parcelní čísla dle evidence KN .............................................................................................................2324/1
orientační určení polohy (souřadnice X,Y): ........................................................ X = 1177100; Y = 599620
ř.km .......................................................................................................................................................... 29,8
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
vodní tok ......................................................................................................................... Svratka (10100010)
vodní útvar...................................................... Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ_0670)
Místo pro dolní práh
název kraje................................................................................................................................ Jihomoravský
název obce .................................................................................................................................. Židlochovice
název katastrálního území .......................................................................................................... Židlochovice
parcelní čísla dle evidence KN .............................................................................................................2772/1
orientační určení polohy (souřadnice X,Y): ................................ začátek stavby: X = 1177770; Y = 599550
ř.km .......................................................................................................................................................... 29,1
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
vodní tok ......................................................................................................................... Svratka (10100010)
vodní útvar...................................................... Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ_0670)
Ve věci povolení k nakládání s vodami jsou uloženy v souladu s ustanovení § 9 odst. 1 vodního
zákona následující podmínky, za kterých se toto povolení vydává:
1. Nakládání s vodami na vodním díle „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, bude prováděno
na základě tohoto rozhodnutí.
II.

schvaluje stavební záměr

podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 94p
odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v umístění a
povolení stavby: „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ (dále jen „stavba“)
Místo
název kraje................................................................................................................................ Jihomoravský
název obce ............................................................................................................... Židlochovice, Vojkovice
název katastrálního území ................................................................ Židlochovice, Vojkovice u Židlochovic
parcelní čísla dle evidence KN ........................................................................................................................
parc. č. 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
vodní tok ......................................................................................................................... Svratka (10100010)
vodní útvar...................................................... Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ_0670)
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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 a pozemky 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
Situace stavby. Záměr je umístěn do záplavového území vodního toku Svratka a vodního toku Litava a do
aktivní zóny vodního toku Litava.

Obr.1 Situace stavby
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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 m3.
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 m3.
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. Kapacita odvodnění byla ověřena výpočtem.
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.
Součástí povolení nejsou stavební objekty SO-07 Zrušení vedení VN a přeložka trafostanice a SO-08
demolice NN.
Další podrobnosti o stavbě jsou patrny z projektové dokumentace pro vydání společného povolení
s názvem „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, kterou vypracoval Ing. Tomáš Havlíček,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003063, 09/2020, zakázkové číslo 20006.
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.
Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace „Svratka nad Židlochovicemi:
Povodňový park“, kterou vypracoval ATELIER FONTES, s.r.o. Brno – zodpovědný projektant
Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003063, 09/2020,
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zakázkové číslo 20006; ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu.
Stavebník je povinen s dostatečným předstihem (min. 3 pracovní dny předem) ohlašovat
vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
Vedení podzemních a nadzemních sítí, se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými
bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí minimálně
14 dní před zahájením prací.
V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny
ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.
Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách
bude sepsán písemný záznam.
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami,
zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:
a) Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního
zákona č.j. MZi-OD/14542/2020 SO ze dne 11.9.2020 – souhlasí s výše uvedenou stavbou, jejímž
záměrem je návrh povodňového parku na vodním toku Svratka, s nímž souvisí i výstavba dopravní
infrastruktury – tj. SO 05 Zpevněné plochy a SO 06 Odvodnění komunikace, za předpokladu, že:
Budou splněny následující podmínky týkající se dotčených pozemních komunikací:
a. Při návrhu a následném projednávání stavby týkající se objektů dopravní infrastruktury a jejich
součástí budou dodržena příslušná ustanovení „zákona o pozemních komunikacích“, vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a
příslušné technické normy a TP (ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací, apod.).
b. Nově navržená trasa pro pěší musí mít návaznost na stávající trasy pro pěší.
c. Musí být zajištěno řádné funkční odvodnění přilehlé krajské silnice č. II/425.
d. Projektovou dokumentaci navrhovaného dopravního řešení je třeba projednat s příslušným
orgánem Policie ČR, KŘ JMK, SPDI Brno-venkov, který je podle § 16 odst. 2 zákona o
pozemních komunikacích dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení pro stavby
dopravní infrastruktury.
e. V době provádění prací nesmí dojít k poškození ani ke znečišťování okolních pozemních
komunikací, ani navazující krajské silnice č. II/425. Veškeré okolní pozemní komunikace musí
být udržovány řádně čisté a sjízdné.
f. V průjezdném prostoru stávající silnice č. II/425 nebude bez projednání a povolení silničním
správním úřadem skladován výkopek ani stavební materiál.
g. Stavba musí respektovat PD povolené stavby „II/416 Blučina obchvat“ a „Vyhledávací studie
přeložky krajské silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna“.
h. Zbudováním řádného a funkčního odvodnění krajské silnice č. II/425 je podmíněna budoucí
kolaudace celé stavby povodňového parku.
Dále se stanoví podmínky pro provedení a následné užívání staveb a úprav pozemních komunikací:
i. Stavba dopravní infrastruktury bude provedena podle projektové dokumentace objektů SO 05
Zpevněné plochy a SO 06 Odvodnění komunikace, ověřené ve společném řízení, kterou
vypracovala projektová společnost ATELIER FONTES, s.r.o., v 08/2020, zak. č. 20006,
(generální projektant); případné změny stavby pozemních komunikací nesmí být provedeny
bez předchozího odsouhlasení silničním správním úřadem, příp. v souladu s tímto stanoviskem.
j. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
k. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
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l. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být dodržen
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích a vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
m. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před zahájením stavby
stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu zhotovitele stavby a zodpovědnou osobu
za vedení stavby.
n. Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci
o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení stavby.
o. Před zahájením bouracích a výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a
inženýrské sítě.
p. Stavebník pozve speciální stavební úřad na kontrolní prohlídku stavby objektů dopravní
infrastruktury.
q. Před zahájením realizace stavby zhotovitel požádá o zřízení dočasného sjezdu z krajské silnice,
který bude upraven tak, aby při realizaci stavby nemohlo docházet ke znečišťování krajské
komunikace a při výjezdu na krajskou silnici byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry.
r. Při vlastním provádění prací musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu.
s. Zhotovitel stavby před zahájením prací na stavebním objektu „SO 06 Odvodnění komunikace“
požádá silniční správní úřad – MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání
komunikace – provádění stavebních prací v silničním pozemku.
t. Jestliže v době výstavby dojde k nutnosti omezení provozu na pozemních komunikacích, musí
zhotovitel prací požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o stanovení přechodného
dopravního značení na dobu nezbytně nutnou pro realizaci vlastních prací a v době provádění
prací musí zajistit řádné osazení přechodného dopravního značení.
u. Po dokončení stavby musí být zajištěna řádná návaznost povrchů stávajících a nových
pozemních komunikací, okolní terén bude náležitě upraven, ohumusován a oset.
v. Stavbu pozemních komunikací lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního
rozhodnutí, silniční správní úřad bude přizván ke kolaudačnímu řízení.
w. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení stavby
dotčených pozemních komunikací a v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stavebního
řízení stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.
x. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
y. Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným
geodetem a ke kolaudaci stavebník doloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby a
geometrický plán.
z. Majitelé případných dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení
před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis, který bude předložen
ke kolaudačnímu řízení.
aa. Veškeré pevné překážky vč. dopravních značek je nutno osadit do vzdálenosti minimálně
0,50 m od průjezdného prostoru pozemních komunikací - bude dodržen bezpečnostní odstup
dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikací dle ČSN 73
6110.
bb. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného provedení stavby
dotčených pozemních komunikací (zejména úprav při krajské silnici č. II/425), ověřený
katastrálním úřadem a stavba (úprava při krajské silnici č. II/425) bude následně po kolaudaci
zapsána, příp. pozemkově dořešena v katastru nemovitostí. Stavebník rovněž zajistí v katastru
nemovitostí příp. změnu druhu a kultury pozemků dle skutečného stavu – v katastru nemovitostí
uvést dotčené pozemky do souladu se skutečností.
b) Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko
stavebního úřadu podle § 94j odst. 2 stavebního zákona č.j. MZi-OZPSU/19045/2020-2 ze dne
2.12.2020 – souhlasí s vydáním společného povolení stavby za těchto podmínek:
Umístění záměru bude v souladu s předloženou dokumentací ke společnému povolení zpracovanou
ATELIER FONTES, s.r.o. Brno – zodpovědný projektant Ing. Tomáš Havlíček z 09/2020.

Č.j. MZi-OZPSU/16467/2020-19

str. 8

c) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., vyjádření č.j.
ARUB/4862/2020 DS ze dne 21.8.2020 – stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy,
navíc v blízkosti stavby se nachází území archeologickými nálezy I. kategorie, tzn., že se v místě
stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat. Území
dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména podle
§ 22 dost. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít
při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod
povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického
výzkumu.
Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd
České republiky, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené
mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky nebo oprávněnou
organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.
2 zákona č. 20/1987Sb.
d) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko o ochraně
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) č.j. JMK 132163/2020 ze dne 21.9.2020 – uděluje
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 2,7626 ha záměr města
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979 (dále jen stavebník).
A. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vztahuje na níže uvedené části
pozemku v k. ú. Vojkovice u Židlochovic:

k.ú.

Parcelní
číslo

Vojkovice u
Židlochovic

2369

Celkem

-

Celková
výměra
(m2)

Trvale
odnímaná
výměra
(m2)

42.136

26.143

3.316
45.452

Druh
pozemku

BPEJ

Třída
ochrany

1.483

Orná
půda

05600
06100

I.
II.

27.626

-

-

I. – 26.143 m2
II. – 1.483 m2

Trvale odnímaná část pozemku je graficky zobrazena níže.
B. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy se uděluje za těchto podmínek:
1) Tento souhlas je udělován pro uvedený záměr jako celek a odnímanou zemědělskou půdu
nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat
odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
2) Stavebník orgánu ochrany ZPF krajského úřadu a dále orgánu ochrany ZPF MěÚ
Židlochovice:
a) doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, do 6
měsíců ode dne nabytí právní moci,
b) písemně oznámí zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení
skrývky.
3) Stavebník před zahájením záměru vytýčí hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF a
zabezpečí, aby tyto hranice nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé
pozemky. Okolní přiléhající pozemky ZPF nebudou realizací záměru dotčeny.
4) Z celé trvale odnímané plochy (tj. v rozsahu 27 626 m2 provede stavebník v souladu s ust. §
8 odst. 1 zákona před zahájením realizace záměru skrývku ornice. Při provádění skrývky
bude dále zajištěno, aby nedošlo k přibírání níže uloženého horizontu. Stavebník dále při
skrývání, manipulaci a ukládání skrývky kulturních vrstev půdy zajistí, aby nedošlo k jejich
kontaminaci a znehodnocení.
a) V rámci pedologického průzkumu byla určena mocnost ornice 35 cm. Celá plocha
podléhající souhlasu s vynětím bude po dokončení stavby ozeleněna a bude sloužit
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zájmům ochrany přírody a krajiny. Část plochy bude zatravněná, na části budou
provedeny výsadby stromů a keřů. Vzhledem k těmto skutečnostem není tedy žádoucí
provádět skrývku ornice v celé její zjištěné mocnosti. Na ploše terénních úprav bude
provedena skrývka v mocnosti 35 cm, na zbývající části trvale odnímané plochy bude
skrývka ornice provedena v mocnosti 15 cm (viz situační zákres níže).

Z trvale odnímané plochy tak bude sejmuto následující množství ornice:

b) Realizací záměru bude dotčen ZPF v celkovém rozsahu 75 286 m2. Z toho část záměru
řeší realizaci prvků ÚSES v ploše vymezené platnou ÚPD pro ÚSES (na tuto část se
dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů nevztahují ustanovení zákona o ochraně ZPF). Část záměru
nevyžaduje souhlas k odnětí, neboť se dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona bude jednat
o „obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků“. Souhlas k trvalému odnětí
tak vyžaduje pouze část záměru o výměře 27 626 m2 za účelem změny druhu pozemku
na
c) druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, přičemž tato část bude veřejným
prostranstvím.
Přestože část záměru nepodléhá udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF,
dle žádosti bude i na této části zajištěna skrývka ornice v následující mocnosti:
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Celkově bude v rámci realizace záměru skryto 18 279 m3 ornice. Část ornice bude využita
v rámci stavby k ohumusování zemního valu, sníženiny v hrázce v dolní části lokality a
sníženiny mezi slepým ramenem a tůní v nivě:

Přebytečná ornice, cca 17 036 m3 bude rozprostřena na pozemcích KN 2266, 2267 a 2268
v k.ú. Vojkovice u Židlochovic. Dle LPIS se jedná o erozně ohrožené pozemky. Souhlas
uživatele pozemku s rozprostřením ornice je dodán jako samostatná příloha žádosti
o odnětí.
Podorniční vrstva vhodná k dalšímu využití nebyla při pedologickém průzkumu zjištěna.
V případě jejího výskytu při zahájení skrývkových prací stavebník zajistí její sejmutí a
krajskému úřadu předloží návrh jejího následného hospodárného využití ke schválení.
5) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, uložením,
ochranou a ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se
uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání ornice. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF krajského úřadu
a MěÚ Židlochovice v termínu do 30 dnů od ukončení výše schváleného hospodárného
využití ornice a podorničí.
C. Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí neschvaluje.
D. Vymezení předepsání platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF se stanovením
jejich orientační výše
V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. g) zákona se platba odvodů za trvalé odnětí zemědělské
půdy ze ZPF v celém požadovaném rozsahu k odnětí 2,7626 ha nevymezuje, neboť se bude
jednat o „změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň,
bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím“.
Citovanou výjimku z platby odvodů lze uplatnit za splnění všech dílčích podmínek citované
zákonné dikce ust. § 11a odst. 1 písm. g) zákona.
Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ke změně účelu využití plochy na účel využití,
pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona.
e) Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko orgánu
státní správy v oblasti nakládání s odpady č.j. MZi-OZPSU/14540/2020-2 ze dne 16.9.2020
a) Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště.
b) S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech
vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady
o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu
odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice OŽPSU, Nádražní 750, Židlochovice.
f) Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, orgán ochrany přírody a
krajiny, závazné stanovisko č.j. MZi-OZPSU/14541/2020-2 ze dne 22.1.2021 – vydává závazné
stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku VVT Svratka a jeho břehové porosty
na pozemcích dle KN p.č. 2324 k.ú. Vojkovice u Židlochovic a p.č. 2772/1 k.ú. Židlochovice,
z důvodu realizace záměru „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ a stanovuje podmínky,
za kterých se zásah do VKP povoluje:
 Při realizaci budou minimalizovány všechny negativní vlivy na VKP.
 Na pozemcích nebude dlouhodobě ukládán stavební materiál a stavební odpady.
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 Po dokončení záměru budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu.
 Kácení a ořez dřevin budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
 Na průběh ořezů a kácení bude dohlížet biologický dozor, který provede případný transfer
živočichů, pokud by byli v kácených/ořezávaných stromech zjištěni.
 Zásahy v břehových porostech budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin.
 Veškerá dřevní hmota, vzniklá při kácení/ořezu, bude z lokality odstraněna.
g) Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy budou dodrženy podmínky z rozhodnutí č.j. MZiOD/21848/2020-3 KR ze dne 17.12.2020.
9. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
zn. 16196/2020/SKJA ze dne 7.10.2020 – silnice č. II/425 bude dotčena izolačním valem, a to
podél pravého okraje krajské silnice v km staničení cca 5,750 až 6,680 mimo pozemek JMK.
 Případné vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu.
 Silniční příkop/svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit dle příslušných norem včetně
obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
 V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchy
bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnova zeleně.
 V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební
materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních
vpustí v souvislosti s touto stavbou.
 Stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemcích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává
příslušný silniční správní úřad.
 O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor.
 Dotčený úsek silnici a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení
protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK s investorem stavby, příp.
se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému
úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku
silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy
zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
 V případě, kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí
u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního
značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS
JMK.
 Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů
v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez
odkladného účinku.
b) Budou dodrženy podmínky z vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s., zn. 190/2020 ze dne
16.9. 2020 – s realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění následující podmínky:
 Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního
prostředí.
c) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti E.ON. Distribuce, a.s., zn. E7456-26002579 ze
dne 29.8.2019 a zn. S40325-27025902 ze dne 16.12.2020 – v zájmovém území se nachází
nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN a nadzemní
sdělovací vedení. Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy při splnění těchto podmínek:
 Před započetím uvažované stavby musí dojít k přeložení stávajících kabelových rozvodů VN a
NN v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), jenž bude řešena přeložkou ve smyslu § 47
zákona č. 458/2000Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník
na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 Případná kolize s distribučním zařízením v majetku ECD, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník
na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
 V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN
dle platných ČSN, PNE, zajistí ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení
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do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD
neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby
v plné výši.
Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m
provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit
vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. Výška vodičů
nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole
dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo
stavebního deníku.
Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN 22 kV. V ochranném
pásmu (dále jen „OP“) nadzemního vedení tj. ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče
na každou stranu nesmí růst porosty více jak 3 m (volba vhodné dřeviny s maximální výškou
vzrůstu). Po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV musí být zachován
obslužný pás o šířce min. 3 m.
V rámci výsadby zeleně je nutno respektovat stávající distribuční zařízení včetně OP vhodnou
volbou vysazované zeleně.
Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno OP venkovního vedení VN,
včetně bezpečnostních tabulek. Toto označení musí být provedeno trvale po dobu trvání výše
uvedené stavby nebo existence vedení VN.
Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti
stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí
ke kolaudaci stavby.
V OP zařízení distribuční soustavy je zakázáno
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením
Zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem
přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
OP trvale informováni.
Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu
ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Distribuce.
Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím
bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno
podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazujeme
při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky,
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 3005.
Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
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- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy
o celkové hmotnosti nad 6t.
 V PD a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26002579 s platností
do 20.8.2021 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví provozování ECD a
podmínkách práce v jeho blízkosti.
 Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny
v závěru vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle § 3 nebo § 4 dle vyhlášky
č. 50/1978 Sb., se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení
VVN 110 kV.
 Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. Pokud dojde k poškození energetického
zařízení, poškození uzemňovací soustavy stožárů, je nezbytně nutné, poškození neprodleně
nahlásit. Případné škody a náklady spojené s opravou půjdou na vrub investora. Výkopové
práce budou prováděny v minimální vzdálenosti 10 m od viditelné hrany základů podpěrných
bodů. Požadujeme před zahájením zemních prací vytyčení stavby a přizvat Správu vedení VVN
110 kV k odsouhlasení.
 Případné vodivé části stavebních prvků (jako např. stožáry, zábradlí, oplocení) zasahující do OP
vedení VVN 110 kV budou uzemněny dle platných norem. Stavební prvky nebudou pochozí.
 Dále upozorňujeme na povinnost vyznačit OP nadzemního vedení VVN 110 kV dobře
viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení
či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli
o hranicích OP trvale informováni.
 Během stavebních prací nebude ukládán žádný stavební materiál a výkopek v OP VVN 110 kV.
 Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č.
591/2006 Sb.
 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů
předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu
vedení a vypnutí požadujeme objednat v dostatečném předstihu.
 Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.
 Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 55 77.
d) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
č.j. 732137/20 ze dne 20.8.2020 – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen
„SEK“) společnosti CETIN.
 Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění níže uvedeného bodu souhlasí, aby stavebník
v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu povolené příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
 Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou
součástí vyjádření č.j. 732137/20 ze dne 20.8.2020.
e) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska podniku Povodí Moravy, s.p. zn. PM50485/2020/5203/Mi ze dne 21.12.2020 – souhlasím s záměrem za těchto podmínek:
 Do průtočného profilu vodního toku nebude umístěno mrtvé dřevo z důvodu zachytávání
plavenin a rizika odplavení do městské trati.
 Požadujeme zachování přístupu k vodním tokům z důvodu provádění údržby a oprav na tocích
nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toků. Brody s podélnými betonovými pásy a
kamennou rovnaninou budou dostupné pro těžkou mechanizaci i osobní automobil, zvláště
nájezdové úhly.
 Navržený manipulační pás 5 m je dostačující, který bude zhutněný a osetý travním semenem.
 Pro následnou údržbu povodňového parku bude zpracován provozní řád. Požadujeme
zpracování provozního řádu před vydáním kolaudačního souhlasu. Údržbu povodňového parku
včetně izolačního valu bude provádět investor stavby, tedy město Židlochovice. V provozním
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řádu je nutno definovat, co bude po průchodu povodně uváděno do jakého stavu. Jedno
vyhotovení provozního řádu požadujeme předat Povodí Moravy, s.p.
 Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán, které budou předloženy
vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou
v jednom vyhotovení před zahájením stavby předána na vodohospodářský dispečink Povodí
Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění.
 Správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p. provozu Brno bude v dostatečném časovém předstihu
písemně oznámeno zahájení prací a bude přizván ke kontrolním dnům.
 Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami
nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou
volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
 Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, dotčené
pozemky budou uklizeny a upraveny.
 Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci
stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického
zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK).
 Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani
majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí
Moravy, s.p.). Veškeré objekty, zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne
povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem. Toto bude detailně ošetřeno
v provozním řádu.
f) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Čepro, a.s. zn. 016048/OČS/2020-OD ze dne
7.9.2020 – společnost dává svůj souhlas s realizací stavby, který je podmíněn těmito základními
podmínkami:
 Nesmí dojít k dotčení naší studny u ČS, která je jediným zdrojem vody.
 Veškeré náležitosti týkající se vodohospodářských staveb je nutno konzultovat
s vodohospodářem společnosti.
 Požadujeme dodržení zaslaného schématu dotčení, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 Požadujeme zaslání projektové dokumentace týkající se zkrácení naší dešťové kanalizace.
 Stavebník nese veškeré náklady spojené s případnou překládkou inženýrských sítí, zjištění
jejich přesné polohy a s jejich ochranou před poškozením.
 Stavebník nesmí znemožnit příjezd a výjezd na ČS v majetku ČEPRO, a.s.
 V případně omezení naší čerpací stanici, požadujeme s předstihem informovat společnost.
10. Stavba vodního díla „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ může být zahájena až
po vybudování stavebního objektu SO-07 Zrušení vedení VN a přeložka trafostanice.
11. Stavba vodního díla „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, může být užívána pouze
na základě kolaudačního souhlasu.
12. Stavba vodního díla „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, bude dokončena do 12/2023.
III.

povoluje

na základě ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) kácení dřevin na pozemcích parc. č.
2772/1, 1165/1, 1164/2, 1163/20, 1161 v k.ú. Židlochovice a na pozemcích prac. č. 2324, 2368 v k.ú.
Vojkovice u Židlochovic
V k.ú. Židlochovice:
Parc. č.

2772/1

Vlastník

Povodí Moravy, s.p.

ID (dle
inventarizace)
179
180
196
197
198

Výčetní
tloušťka (ve
výšce 130 cm)
53
45
150
105
125

Druh
javor jasanolistý
javor jasanolistý
topol černý
topol černý
topol černý
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1165/1

Jihomoravský kraj

1164/2

Město Židlochovice

199
200
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130
132
133
135
136
137
138
139
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1163/20
1161

Cezava a.s. Blučina
Povodí Moravy, s.p.

154
155

25
33

třešeň ptačí
ořešák královský

2324

Povodí Moravy, s.p.

236

35

javor jasanolistý

2772/1

Povodí Moravy, s.p.

130
140
56
60
78
44
53
57
65
60
57
77
54
59
64
54
51
70
50
50
50
80
48
80
63
52
51
56
56
42
47
27
30

topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
topol černý
ořešák královský
ořešák královský

V k.ú. Vojkovice u Židlochovic:
Parc. č.

Vlastník

2324

Povodí Moravy, s.p.

2368

Obec Vojkovice

236
64

Výčetní
tloušťka (ve
výšce 130 cm)
35
40

javor jasanolistý
trnovník akát

66

40

trnovník akát

ID (dle
inventarizace)

Druh
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69
70

53
45

trnovník akát
trnovník akát

71
72

45
35

trnovník akát
trnovník akát

76
107

49
44

topol černý
topol černý

108
109

66
50

topol černý
topol černý

Kácení má být provedeno v souvislosti realizace záměru „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový
park“, jehož účelem 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.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
 Kácení bude provedeno nejlépe v období vegetačního klidu, tj. v období od 15. 10. - 15. 3.
kalendářního roku.
 Na průběh realizace ořezů a kácení vzrostlých topolů na hrázi Svratky bude dohlížet biologický
dozor, který provede případný transfer živočichů, pokud by byli v kácených/ořezávaných stromech
zjištěni.
 Požadujeme přesazení 17 ks javoru mléče Olmsted, které byly vysazeny v prosinci 2019, v rámci
nařízené náhradní výsadby.
 Budou dodrženy podmínky vyplývající z dohody se silničním správním úřadem, které jsou uvedené
ve stanovisku Městského úřadu Židlochovice, odboru dopravy č.j. MZi-OD/17711/2020-2 KR ze dne
5. 10. 2020:
a. Při vlastním kácení stromů nesmí dojít k poškození krajské silnice č. II/416 vč. silničního
pozemku této silnice a nesmí dojít ani k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na uvedené
silnici.
b. V případě nutnosti omezení provozu na přilehlých pozemních komunikacích v době provádění
kácení stromu musí zhotovitel prací osadit na komunikacích přechodné dopravní značení
schválené příslušným orgánem PČR a stanovené příslušným silničním správním úřadem.
c. Z důvodu zachování rázu krajiny a z důvodu snížení negativního vlivu dopravy na okolní krajinu
vyplývajícího ze silničního provozu na pozemních komunikacích doporučujeme, aby orgán
ochrany přírody zvážil za pokácený strom provedení náhradní výsadby alespoň ve stejném počtu
stromů, v jakém budou pokáceny. S ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
je však třeba před zahájením výsadby nových stromů případnou náhradní výsadbu umístěnou
kolem silnic projednat s dotčenými orgány.
 Budou dodrženy podmínky správce vodního toku a vlastníka pozemků, na kterých bude kácení
prováděno, tj. Povodí Moravy, s.p., uvedené v stanovisku zn. PM/44906/2020-1105/LT ze dne
23.11.2020:
d. Souhlas ke kácení je podmíněn majetkoprávním vyrovnáním dotčených staveb (ochranné hráze,
úpravy) a nacenění dřevin z hlediska ekologického nikoli jako dřevní hmoty.
Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá provedení
náhradní výsadby:
 Náhradní výsadba bude provedena v řešené lokalitě a to dle předložené dokumentace „Svratka
nad Židlochovicemi: Povodňový park“, SO-09 Vegetační úpravy. K výsadbě budou použity převážně
autochtonní druhy dřevin nebo staré odrůdy ovocných dřevin.
 Náhradní výsadba na pozemcích parc. č. 792, 657/2 - třešňová alej a 652/9 v k.ú. Vojkovice
u Židlochovic bude provedena v počtu 11 ks třešně. Přesné umístění bude určeno po domluvě.
 Připomínky k výsadbě uvedené v zápise komise životního prostředí RM Židlochovice, č. 4 10/2020
budou řešeny s Ing. Dratvou a poté zapracovány do prováděcí dokumentace.
 Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne
provedení výsadby. Následná péče spočívá v provádění zálivky, výměny uhynulých sazenic, zajištění
dřevin technickým zabezpečením (opěrné kůly, a další).
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Odůvodnění
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 15.9.2020 žádost města
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979 v zastoupení společností ATELIER
FONTES s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČO 63486466 na základě plné moci ze dne 3.8.2020
o povolení k nakládání s povrchovými vodami a o vydání společného povolení ke stavbě „Svratka
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ na pozemcích parc. č. 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 na pozemcích 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.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Po prostudování žádosti správní orgán zjistil, že podání nemá náležitosti dle § 94l stavebního zákona, § 2
vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a
o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“) a neposkytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhovaného záměru. Řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MZi-OZPSU/16467/2020-4
ze dne 4.12.2020 a současně byl žadatel vyzván k doplnění žádosti výzvou č.j. MZi-OZPSU/16467/20203 ze dne 4.12.2020.
Dne 29.1.2021 požádalo město Židlochovice v zastoupení společností ATELIER FONTES s.r.o.
o prodloužení lhůty pro předložení podkladů do 30.4.2021. Důvodem byla absence dokladů, které jsou
nezbytným podkladem k vydání rozhodnutí. Lhůta byla prodloužena usnesením vodoprávního úřadu pod
č.j. MZi-OZP/16467/2020-12 ze dne 9.2.2021 do 30.4.2021.
Ve dnech 28.4.2021 a 27.7.2021 opět byly podány žádosti o prodloužení lhůty k doložení pokladů
k podané žádosti. Termín dodání byl prodloužen až do 30.9.2021 usnesením č.j. MZiOZPSU/16467/2020-16 ze dne 4.8.2021.
Ke dni 28.9.2021 byly doloženy všechny povinné doklady podle § 94l stavebního zákona a § 2 vyhlášky,
a dalšími doklady, a to zejména:
 2 paré projektové dokumentace
 Kopie katastrální mapy území
 Doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům
 Geometrické plány o rozdělení pozemků
 Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
 Výpisy z katastru nemovitostí
 Město Židlochovice, odbor investic a místního hospodářství, vyjádření zn. OIMH/6/2019/HA ze dne
20.8.2019
 Obec Vojkovice, vyjádření ze dne 10.9.2020 a závazné stanovisko č.j. VOJK-899/2020 ze dne
12.11.2020
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. JMK 135 270/2020 ze
dne 29.9.2020
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko o ochraně
zemědělského půdního fondu č.j. JMK /132163/2020 ze dne 21.9.2020
 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, komplexní vyjádření č.j. MZiOZPSU/14539/2020-2 ze dne 18.9.2020
 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko orgánu
odpadového hospodářství č.j. OZPSU/14540/2020-2 ze dne 16.9.2020
 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko orgánu
územního plánování č.j. MZi-OZPSU/13479/2020-2 ze dne 18.8.2020
 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko stavebního
úřadu č.j. MZi-OZPSU/19045/2020-2 ze dne 2.12.2020
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 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody a krajiny č.j. MZi-OZPSU/17538/2020-2 ze dne 13.1.2021 a MZiOZPSU/14541/2020-2 ze dne 22.1.2021
 Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j. MZi-OD/14542/2020 So ze dne
11.9.2020 a rozhodnutí č.j. MZi-OD21848/2020-3 KR ze dne 17.12.2020
 E.ON Distribuce, a.s., vyjádření zn. E7456-26002579 ze dne 29.8.2019 a zn. S40325-27025902
ze dne 16.12.2020 a smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005195 ze dne 26.8.2020
 ČEPRO, a.s. vyjádření zn. 9741/19 ze dne 7.10.2019 a zn. 016048/OČS/2020-OD ze dne 7.9.2020
 CETIN s.r.o., vyjádření č.j. 732137/20 ze dne 20.82020
 GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5002207151 ze dne 1.9.2020
 EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., vyjádření ze dne 20.8.2019
 ENERGY 21 a.s., vyjádření ze dne 21.8.2021
 EZAMONT Servis a.s., vyjádření ze dne 24.8.2020
 Info Tel spol. s r.o. ze dne 14.8.2020
 Telia Carrier Czech Republic a.s., zn. 1312002093 ze dne 19.8.2020
 Vodárenská akciová společnost, a.s., vyjádření ze dne 20.8.2020
 NET4GAS, s.r.o., vyjádření zn. 7719/20/OVP/N ze dne 19.8.2020
 Moravský rybářský svaz, z.s., vyjádření zn. 190/2020 ze dne 16.9.2020
 Správa a údržba Jihomoravského kraje, p.o.k., stanovisko zn. 16193/2020/SKJA ze dne 7.10.2020
 Povodí Moravy, s.p. stanovisko zn. PM-50485/2020/5203/Mi ze dne 21.12.2020 a vyjádření zn.
PM/44906/2020-1105/LT ze dne 23.11.2020
 Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn.MW9910156334201955 ze dne 19.8.2020
 České radiokomunikace, vyjádření zn. UPTS/OS/253521/2020 ze dne 20.8.2020
 LD Energy, s.r.o., vyjádření ze dne 20.8.2019
 BlučinaNet s.r.o., vyjádření ze dne 5.9.2019
 MND a.s., vyjádření zn. 423/19 V/2019/251 ze dne 29.8.2019
 T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření zn. E35314/20 ze dne 19.8.2020
 Vodní díla – TBD, a.s. posudek ze dne O 9707/20/B ze dne 1.9.2020
 HBH Projekt spol. s r.o., vyjádření ze dne 15.6.2020
 Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, stanovisko č.j. KRPB162208-1/ČJ-2020-0600DI-PET ze dne 23.9.2020
 Český hydrometeorologický ústav č.j. CHMI/561/602/2019 ze dne 4.9.2019
 Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., č.j. ARUB/4862/2020 ze dne
21.8.2020 a č. j. ARUB/7213/2021 DS ze dne 13.10.2021.
 Plná moc k zastupování
 Plná moc obce Vojkovice
 Smlouva o výpůjčce č. 209/2020 ze dne 9.9.2020
 Souhlas uživatele pozemku s uložením ornice
 Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, rozhodnutí o povolení zrušení
části vodního díla č.j. MZi-OZPSU/8597/2021-5 ze dne 23.8.2021, NPM 28.9.2021
Na základě ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního rádu oznámil vodoprávní úřad zahájení
řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. MZi-OZPSU/16467/202017 ze dne 6.10.2021 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti nejpozději do 12.11.2021.
Účastníci řízení měli od 15.11.2021 do 19.11.2021 podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se
k pokladům pro vydání rozhodnutí. Zároveň bylo sděleno, že po uplynutí této lhůty bude ve věci
rozhodnuto.
Veřejná vyhláška byla dne 12.10.2021 vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a dne
28.10.2021 byla sejmuta. Shodný obsah vyhlášky zveřejnil Městský úřad Židlochovice též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.zidlochovice.cz
Veřejná vyhláška byla dne 19.10.2021 vyvěšena i na úřední desce obce Vojkovice a dne 4.11.2021 byla
sejmuta.
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Ve stanoveném termínu se vyjádřil účastník řízení, paní Anastázie Tomšejová, bytem Dvořákova 427,
667 01 Židlochovice, jako vlastník stavbou dotčeného pozemku. Po termínu, dne 30.11.2021 bylo zasláno
vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., pod č. j.
ARUB/7213/2021 DS ze dne 13.10.2021.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Projektovou dokumentaci stavby „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, vypracoval
ATELIER FONTES, s.r.o. Brno – zodpovědný projektant Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003063, 09/2020, zakázkové číslo 20006;
b) K záměru vydal Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, orgán
územního plánování závazné stanovisko č.j. MZi-OZPSU/13479/2020-2 ze dne 18.8.2020. Ze závěrů
posouzení vyplývá, že záměr je přípustný.
c) Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Svratka a vodního toku Litava a je umístěn
do aktivní zóny vodního toku Litava. V aktivní zóně lze podle ustanovení § 67 odst. 1 vodního
zákona umísťovat, povolovat a provádět vodní díla, jimiž se převádějí povodňové průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové poměry, a další. Záměr je v souladu s tímto ustanovením.
d) Záměr „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ je v územně plánovací dokumentaci –
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) vymezen jako veřejně
prospěšné opatření POP03 – Opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava, pro správní
obvod ORP Židlochovice.
e) Vodoprávní úřad v rámci řízení nevyžadoval souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků. Tento
postup správního orgánu umožňuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, které uvádí
následující, citují: „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“
Účely vyvlastnění jsou taxativně stanoveny v ustanovení § 170 stavebního zákona. Záměr lze zařadit
pod § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných
opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně
plánovací dokumentaci a jde-li o: „b)veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území
povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, …“.
Dle předložené projektové dokumentace stavby „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ se
jedná o přírodě blízké protipovodňové a revitalizační opatření v nivě Svratky. Vytvoření slepého
ramene a tůně na v současnosti intenzivně obhospodařované půdě povede ke zvyšování ekologické
stability území a ke zpomalení odtoku vody. Bude umožněn rozliv povodňových vod v ploše. Místní
revitalizace přímo v korytě Svratky způsobí mírné zvýšení hladiny vody za malých průtoků, což
povede ke zvýšení hladiny podzemní vody v nivě a zvyšování retenční schopnosti území.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro záměr „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ je
stanoven účel vyvlastnění, tudíž ke společnému řízení vodoprávního orgánu není třeba souhlasu
vlastníků pozemků.
f)

g)

Vodoprávní úřad ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí povolil § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního
zákona nakládání s vodami – vzdouvání povrchové vody v předmětném vodním díle.
Vodoprávní úřad v rozhodnutí stanovil časové omezení platnosti povolení na dobu užívání vodního
díla z důvodu, že toto povolení k nakládání s vodami je bytostně svázáno s existencí a užíváním
vodního díla.
Vodoprávní úřad stanovil k nakládání s vodami podmínky, za kterých povolení vydává.
Výrokovou částí II. tohoto rozhodnutí byla umístěna a povolena stavba vodního díla „Svratka
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ a byly stanoveny konkrétní podmínky a povinnosti k jejímu
umístění a provedení.
V průběhu vodoprávního řízení došlo k rozdělení a přečíslování stavbou dotčených pozemků
na základě geometrických plánů č. 1791-112/2016 ze dne 31.1.2017, č. plánu 1996-24/2020 ze dne
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4.11.2020 a č. plánu 1243-24/2020 ze dne 4.11.2020. Do rozhodnutí byly uvedeny parcelní čísla
dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí.
Podmínka č. 1 byla stanovena proto, aby stavba byla umístěna a provedena podle předložené
projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení, aby byla provedena
pouze na těch pozemcích, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí a rovněž z toho důvodu, aby
jakákoliv změna stavby před dokončením byla předem projednána a povolena vodoprávním úřadem.
Splněním podmínek č. 2 až 6 bude zajištěno, aby stavba byla prováděna v souladu s všeobecnými
právními předpisy, s platnou legislativou a v souladu s obecně platnými českými normami a
souvisejícími oborovými technickými normami.
Podmínka č. 7 byla stanovena ve vazbě na ochranu životního prostředí, zejména na ochranu
povrchových a podzemních vod.
Začleněním podmínky č. 8 byl zajištěn soulad stavby s požadavky dotčených orgánů. Stanovené
podmínky vychází prioritně z ochrany veřejných zájmů a speciálních právních předpisů jednotlivých
dotčených orgánů.
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, který je příslušný k povolení vedlejší stavby souboru
staveb – tj. SO 05 Zpevněné plochy a SO 06 Odvodnění komunikace, vydal pro účely vydání
společného povolení souboru staveb závazné stanovisko ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona,
a to dne 11.9.2020 pod č.j. MZi-OD/14542/2020 SO. Podmínky v něm uvedené byly převzaty
do výroku rozhodnutí – viz podmínka pro provedení stavby 8 a) body č. a. - bb.
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, obecný stavební úřad, který je
příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru staveb – tj. SO 02.3 Izolační val,
SO 04 Mobiliář, SO-09 Vegetační úpravy, vydal pro účely vydání společného povolení souboru
staveb závazné stanovisko ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona, a to dne 2.12.2020 pod č.j.
MZi-OZPSU/19045/2020-2. Podmínky v něm uvedené byly převzaty do výroku rozhodnutí.
Protože stavební práce budou probíhat i na území s archeologickými nálezy, navíc v blízkosti stavby
se nachází území archeologickými nálezy I. kategorie, stalo se podkladem rozhodnutí vyjádření
Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/4862/2020 DS ze dne 21.8.2020. Území
dotčené stavbou je proto chráněno jako veřejný zájem podle zvl. právních předpisů (zejm. dle § 22
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Z tohoto důvodu
byla do výroku rozhodnutí začleněna podmínka pro provedení stavby č. 8. c).
K udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 2,7626 ha vydal
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko o ochraně
zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pod č.j. JMK 132163/2020 ze dne 21.9.2020.
Podmínky v něm uvedené byly převzaty do výroku rozhodnutí pod bodem 8. d).
Stavbou vzniklé odpady byly ošetřeny závazným stanoviskem orgánu státní správy v oblasti
nakládání s odpady, Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu,
pod č.j. MZi-OZPSU/14540/2020-2 ze dne 16.9.2020. Podmínky v něm uvedené byly převzaty
do výroku rozhodnutí pod bodem 8. e).
Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, orgán ochrany přírody a
krajiny vydal závazné stanovisko pod č.j. MZi-OZPSU/14541/2020-2 ze dne 22.1.2021. Podmínky
v něm uvedené byly převzaty do výroku rozhodnutí pod bodem 8. f).
K povolení stavby v silničním ochranném pásmu vydal Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy
rozhodnutí pod č.j. MZi-OD/21848/2020-3 KR ze dne 17.12.2020. Podmínky rozhodnutí jsou
závazné pro stavebníka.
Realizací stavby budou dotčeny sítě dopravní a technické infrastruktury, a to silnice II/425, zařízení
distribuční soustavy, sítě elektronických komunikací. Podmínky pod bodem 9 a) – d) zajistí ochranu
těchto sítí. Podmínky vlastníků sítí, které již ukládají platné právní předpisy, nebyly uvedeny
do podmínek tohoto rozhodnutí.
Pro stavbu v bodě 9. c) byla uložena podmínka ve vazbě na stavební objekt „SO 07 Zrušení vedení
VN a přeložka trafostanice“. Tento objekt je samostatný a není součástí tohoto povolení. Jeho
projektování, povolování a realizace je zcela v kompetenci vlastníka a provozovatele této sítě,
tj. společnosti E.ON a.s. Přeložka bude řešena ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000Sb., v platném
znění. Přeložku rozvodného zařízení bude zajišťovat jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu
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přeložky vyvolal, tj. na náklady Města Židlochovice. Smlouva o přeložce zařízení distribuční
soustavy č. 9090005195 byla mezi městem Židlochovice a E. ON Distribuce, a.s., podepsána
dne 26.8.2020. Stavba vodního díla „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ tedy může být
zahájena až po vybudování stavebního objektu SO-07 Zrušení vedení VN a přeložka trafostanice.
K záměru stavby se pod bodem 9 e) vyjádřil správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. a to
stanoviskem zn. PM-50485/2020/5203/Mi ze dne 21.12.2020. Ve svém stanovisku sděluje, že
z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je
uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu.
Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený zámět
možný.
Hodnocení správce povodí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a
dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a
povodňového ohrožení nebude změněna.
Záměr je v souladu se studií proveditelnosti „Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a
obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD
Nové Mlýny) – 26,370 (Rajhrad – Holasice)“ (list opatření DYJ212209).
Do výroku rozhodnutí nebyly zahrnuty některé podmínky Povodí Moravy, s.p., zejména ty, které byly
splněny již před oznámením o zahájení řízení ve věci nebo které ukládají platné právní předpisy.
Vodoprávní úřad k jednotlivým neopodstatněným požadavkům Povodí Moravy, s.p., které nebyly
uvedeny do výroku tohoto rozhodnutí uvádí následující:
1. „Akcí dojde k dotčení určených vodních děl - pravobřežní ochranné hráze Litavy (HM 210361) a
levobřežní ochranné hráze Svratky (HM 210370). Dále pak dojde k zásahu do majetku Povodí
Moravy, s. p., do upraveného toku v rámci vodního díla Úpravy Svratky – Brno – Židlochovice
(HM 210370).
 K úseku dotčení stávající levobřežní ochranné hráze Svratky:
V zájmovém úseku se nachází určené vodní dílo IV. kategorie z hlediska
technickobezpečnostního dohledu, těleso levobřežní ochranné hráze Svratky.
Vzhledem k dotčení vodního díla výše uvedenou akcí (stavebními objekty: nátokový objekt,
odstranění hrází, zrušení přípojky NN, pěšina, práh horní a dolní, regenerace a výsadba
dřevin) upozorňujeme, že realizace „Povodňového parku Židlochovice“ je možná pouze za
podmínky, že dojde k vodoprávnímu zrušení určeného vodního díla levobřežní ochranné hráze
Svratky v úseku dig. km 23,450 – 24,400 (úsek soutok s Litavou až silniční most VojkoviceŽidlochovice).
Po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí vodoprávního úřadu o zrušení vodního díla
(v zájmovém úseku) lze s provedením akce souhlasit. Avšak do doby, než bude vodní dílo
vodoprávně (administrativně zrušeno), nesmí být do tělesa LB hráze Svratky zasahováno a
podmínka uvedená ve stanovisku č. j. PM-34795/2020/5203/Mi ze dne 13.10.2020 zůstává i
nadále v platnosti.
 K úseku dotčení stávající pravobřežní ochranné hráze Litavy:
Jedná se o určené vodní dílo IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, těleso
pravobřežní ochranné hráze Litavy.
Po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí vodoprávního úřadu o zrušení vodního díla
(v zájmovém úseku) lze s provedením akce souhlasit bez připomínek. Avšak do doby, než
bude vodní dílo vodoprávně (administrativně zrušeno), nesmí být do tělesa PB hráze Litavy
zasahováno a podmínky uvedené ve stanovisku č. j. PM-34795/2020/5203/Mi ze dne
13.10.2020 zůstávají i nadále v platnosti.“
Povolení o zrušení části vodního díla, tj. „Pravobřežní hráz na Litavě Židlochovice Rakovec v úseku
dg. ř. km 0,033 – 0,150“ a „Levobřežní hráz na Svratce Brno Židlochovice v úseku dg. ř. km 23,400
– 24,400“ na pozemku parc. č. 1481 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic a na pozemcích parc. č. 2838,
1163/24, 1163/25, 1161 v k.ú. Židlochovice bylo vydáno rozhodnutím Městského úřadu
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Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu pod č.j. MZi-OZSPU/8597/2021-5
ze dne 23.8.2021, které nabylo právní moci dne 28.9.2021. Vydáním tohoto rozhodnutí byly splněny
výše uvedené podmínky Povodí Moravy, s.p.
Z vyjádření útvaru hydroinformatiky a geodetických informací vyplývá, že hydrotechnickým
výpočtem bylo prokázáno, že nedojde k významnému ovlivnění odtokových poměrů. Stávající
kapacita koryta a odlehčení do PB inundace nebudou ovlivněny. Dále upozorňuje, že při 20-ti leté
povodni jsou hloubky vody v profilu cca 4 m. Při návrhu mobiliáře je nutno počítat s rizikem tlaku
vody.
K pozemkům a majetkům, které budou dotčeny stavbou a se kterými má právo hospodařit Povodí
Moravy, s.p. bylo dne 1.3.2021 vydáno „Vyjádření souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem
na situačním výkrese“.
K záměru se dále vyjádřila společnost Čepro, a.s. pod zn. 016048/OČS/2020-OD ze dne 7.9.2020,
podmínky vyplývající z tohoto vyjádření byly uloženy do výrokové části tohoto rozhodnutí
pod bodem 9 f). Uvedené podmínky zajistí ochranu zájmů společnosti.
Do výroku rozhodnutí nebyly zahrnuty některé podmínky společnosti Čepro, zejména ty, které se
netýkají správního řízení.
1. „Minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby i uvedení stavby
do provozu, náhrady škody přednostně uvedením v původní stav a zaplacením ušlého zisku,
pokud bude provoz ČS v důsledku stavby přerušen či omezen, nebo zamezeno příjezdu k ČS
v potřebném rozsahu.“
Ve vodoprávním rozhodnutí nelze stanovit podmínky týkající se náhrady škody a
majetkoprávního vypořádání. Rozhodování o občanskoprávních sporech a o náhradě škody není
v českém právním řádu v kompetenci vodoprávního úřadu, avšak v působnosti soudů.
2. Podmínky týkající se dotčení pozemků v majetku společnosti Čepro, a.s. (umístění trafostanice a
kabelu NN):
 „Dle schématu dotčení, dojde v rámci akce k trvalému záboru pozemků ve vlastnictví
společnosti Čepro, a.s. V případě trvalého záboru našich pozemků musí být žádost projednána
v představenstvu naší společnosti, které následně rozhoduje, zda udělí, či neudělí souhlas.
Pro konečné odsouhlasení požadujeme zaslání projektové dokumentace ohledně umístění
trafostanice a nové přípojky NN na našem pozemku, abychom mohli předložit schválení
vedení společnosti. Souhlas následně bude udělen uzavřením smlouvy a právu provést
stavbu.“
Pozemky ve vlastnictví společnosti Čepro, a.s. budou dotčeny pouze stavebním objektem
SO 07 Zrušení vedení VN a přeložka trafostanice, který je samostatný objekt a není součástí
tohoto vodoprávního řízení. Jeho projektování, povolování a realizace je zcela v kompetenci
vlastníka a provozovatele této sítě, tj. společnosti E.ON a.s. Z tohoto důvodu výše uvedené
podmínky jsou bezpředmětné.
Bod č. 10 stanovuje podmínku a zdůrazňuje fakt, že stavební objekt SO 07 Zrušení vedení VN a
přeložka trafostanice je podmiňujícím objektem stavby vodního díla „Svratka nad Židlochovicemi:
Povodňový park“. Stavbu vodního díla lze zahájit po realizaci stavebního objektu SO 07.
Tento objekt SO 07 je samostatný a není součástí tohoto povolení, avšak podmiňuje stavbu vodního
díla „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“. Jeho projektování, povolování a realizace je
zcela v kompetenci vlastníka a provozovatele této sítě, tj. společnosti E.ON a.s. Přeložka bude řešena
ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000Sb., v platném znění. Přeložku rozvodného zařízení bude
zajišťovat jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, tj. na náklady Města
Židlochovice. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005195 byla mezi městem
Židlochovice a E. ON Distribuce, a.s., podepsána dne 26.8.2020. Stavba vodního díla „Svratka nad
Židlochovicemi: Povodňový park“ tedy může být zahájena až po vybudování stavebního objektu
SO-07 Zrušení vedení VN a přeložka trafostanice.
Podmínkou č. 11 bylo stanoveno, že předmětnou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
Podmínkou č. 12 byl stanoven termín pro dokončení souboru staveb, který je s ohledem na rozsah a
finanční náročnost celého stavebního záměru zcela adekvátní.
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Vodoprávní úřad ve výroku III. povolil na základě ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a
krajiny“) kácení dřevin na pozemcích parc. č. 2772/1, 1165/1, 1164/2, 1163/20, 1161 v k.ú.
Židlochovice a na pozemcích prac. č. p. 2324, 2368 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic. Kácení dřevin
bylo povoleno na základě závazných stanovisek orgánů ochrany přírody a krajiny, a to na základě
závazného stanoviska Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu,
pod č.j. MZi-OZPSU/17538/2020-2 ze dne 13.1.2021 a závazného stanoviska obce Vojkovice
pod č.j. VOJK-899/2020 ze dne 12.11.2020.
Ve výroku byla zároveň uložena přiměřená náhradní výsadba, kterou ve svých stanoviskách
stanovily jednotlivé dotčené orgány.
K žádosti bylo doloženo stanovisko TBD pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek
provádění dohledu podle § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona, zn. O 9707/20/B ze dne 1.9.2020
vypracovaný Ing. Stanislavem Žateckým ze společnosti VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., IČO: 49241648,
Hybernská 40, 110 00 Praha 1.
Ve stanovisku zpracovatel navrhuje vodní dílo „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“
nezařazovat do kategorie. Zdůvodňuje, že se jedná o záplavové území, úpravami nedojde ke změnám
při povodňových průtocích. Proto nemá vodní dílo charakter určeného vodního díla ve smyslu § 3
vyhlášky č. 471/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., o technickobezpečnostním dohledu
nad vodními díly a s ohledem na návrh nezařazení do kategorie není povinnost pro provádění
dohledu podle citované vyhlášky.
Vodoprávní úřad na základě tohoto stanoviska ve výroku tohoto rozhodnutí nezařadil vodní dílo
„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“, do kategorie a nenavrhnul podmínky k provádění
dohledu.
Dále vodoprávní úřad ve významném vodním toku Svratka nestanovil ve výroku tohoto rozhodnutí
podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok. Realizací vodního díla „Svratka
nad Židlochovicemi: Povodňový park“ nedojde k negativnímu ovlivnění základní vodohospodářské
a ekologické funkce vodního toku v úsecích pod vodním dílem.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydalo své vyjádření pod č.j. JMK
135 270/2020/OŽP s tímto závěrem:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů:
Nespadá do působnosti vodoprávního úřadu krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
Bude dotčen zemědělský půdní fond – byl vydán souhlas orgánu ochrany ZPF.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:
K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ
JMK, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody a krajiny vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou
lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany.
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody
a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský
úřad.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Realizací předmětné akce nebyly umístěny nové ani měněny stávající stacionární zdroje. V průběhu
realizace je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:
Není kompetentním orgánem.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů:
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KrÚ JMK vyhodnotil doložené podklady žádosti s konstatováním, že záměr svým rozsahem,
charakterem a umístěním nemá potenciál vyvolat závažné ovlivnění životního prostředí a veřejné
zdraví, ani významně negativně ovlivnit skladebné prvky soustavy Natura 2000, nenaplňuje definici
předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona, a proto není nutné posuzovat jej dále
dle tohoto zákona.
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečistění, o integrovaném
registru znečišťování:
Záměr nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. a proto provozovatel nemusí žádat
o integrované povolení.
Vypořádání se s námitkami a důkazy účastníků řízení:
Námitka účastníka řízení, paní Anastázie Tomšejové, bytem Dvořákova 427, 667 01 Židlochovice,
vlastník stavbou dotčeného pozemku par. č. 1163/8 v k.ú. Židlochovice:
„Se stavebním záměrem nesouhlasím, protože se obávám úplného znehodnocení tohoto pozemku.
Podotýkám, že nikdo ze zástupců obce, která je stavebníkem a investorem celé této akce, se mnou
ve fázi projektové přípravy předem nejednal o využití tohoto mého pozemku pro účely předmětné
vodohospodářské stavby.
Za přijatelné řešení bych proto považovala, aby město Židlochovice se mnou vstoupilo v jednání
o směně tohoto pozemku za jiný vhodný pozemek v jeho vlastnictví, který by byl co do své hodnoty
cenově odpovídající.“
Vodoprávní úřad v rámci řízení nevyžadoval souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků. Tento
postup správního orgánu umožňuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, které uvádí
následující, citují: „Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“
Do práv k jakýmkoli pozemkům a stavbám, která jsou potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných
veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze zasáhnout, tj. tato práva odejmout nebo
omezit, pouze tehdy, jestliže jsou vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jestliže
záměr nebo opatření lze zařadit mezi taxativně stanovené účely vyvlastnění, které jsou stanoveny
v ustanovení § 170 odst. 1 stavebního zákona, a to, jde-li o:
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění
její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické
stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
Stavební záměr „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ lze zařadit pod písm. b) výše
uvedeného ustanovení stavebního zákona, neboť se jedná o přírodě blízké protipovodňové a
revitalizační opatření v nivě Svratky. Vytvoření slepého ramene a tůně na v současnosti intenzivně
obhospodařované půdě povede ke zvyšování ekologické stability území a ke zpomalení odtoku vody.
Bude umožněn rozliv povodňových vod v ploše. Místní revitalizace přímo v korytě Svratky způsobí
mírné zvýšení hladiny vody za malých průtoků, což povede ke zvýšení hladiny podzemní vody
v nivě a zvyšování retenční schopnosti území.
Zároveň lze odkázat na územně plánovací dokumentaci – Zásady územního rozvoje Jihomoravského
kraje (dále jen „ZÚR JMK“), které vymezují na území JMK veřejně prospěšná opatření (dále jen
„VPO“), pro která lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění VPO podle stavebního
zákona, odejmout nebo omezit. ZÚR JMK zařazuje výše uvedený záměr pod i. kód VPO: POP03 –
název: Opatření společná na vodních tocích Svratka a Litava, pro správní obvod ORP Židlochovice.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro záměr „Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park“ je
stanoven účel vyvlastnění, tudíž ke společnému řízení vodoprávního orgánu není třeba souhlasu
vlastníka pozemku. Námitce nebylo vyhověno.
Další námitky nebo důkazy účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Podmínky a požadavky
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a
podmínky účastníků řízení nebo dotčených orgánů, které již ukládají platné právní předpisy nebo se
netýkaly výše uvedené stavby, nebyly uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Č.j. MZi-OZPSU/16467/2020-19

str. 25

m) Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje, že:
 Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných
případech lhůtu delší. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného
povolení.
 Stavba nesmí být zahájena dřív, než toto rozhodnutí nenabude právní moci.
 Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí.
 Provádět stavbu může podle ustanovení § 160, 153 a 158 stavebního zákona jen stavební podnikatel,
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím.
Stavebník nesmí provádět stavbu vodního díla svépomocí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním
učiněným u Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
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
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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
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 a 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:……………………………………………………………………………………..

