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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu a
o 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje zahájení vodoprávního řízení dnem 29.06.2022
na základě žádosti podané žadatelem/stavebníkem
Alexej Švorc, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, datum narození 25.12.1957
kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 16.04.2022
Jiří Mikulec, Zahradní 1239, 691 23 Pohořelice, IČO 71213767
ve věci
povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu a o společné
povolení ke stavbě:
"Spouštěná studna z betonových skruží“
umístěné na pozemku parc. č. 641/12 v katastrálním území Vojkovice u Židlochovic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1
písm. b) bod 1 vodního zákona a řízení o společné povolení k vodnímu dílu dle § 15 vodního zákona a
§ 94p stavebního zákona.
Žadatel doložil tyto doklady:
Projektovou dokumentaci stavby
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Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
Situaci širších vztahů
Kopii katastrální mapy území
Stanovisko - Povodí Moravy, s.p. zn. PM-18423/2022/5203/Cet ze dne 11.05.2022
Komplexní vyjádření Městského úřadu Židlochovice, OŽPSU, č.j. MZi-OZPSU/10549/2022-2 ze
dne 30.06.2022
Vyjádření Správy železnic, státní organizace, značka 8147/2022-SŽ-OŘ BNO-OPS
Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s., č.j. 1202209002 ze dne 27.04.2022
Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., značka 5002597179 ze dne 16.04.2022
Vyjádření EG.D, a.s., značka E7456-26179479 ze dne 16.04.2022
Vyjádření CETIN a.s., č.j. 618850/22 ze dne 16.04.2022
Plnou moc

Údaje o nakládání s vodami:
název kraje..................................................... Jihomoravský
název obce ..................................................... Vojkovice
název katastrálního území ............................. Vojkovice u Židlochovic
parcelní číslo dle evidence KN ...................... 641/12
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) ... 1177207,41; 601181,31
číslo hydrologického pořadí .......................... 4-15-03-1250-0-00 - Šatava
hydrogeologický rajon................................... 2241 - Dyjsko-svratecký úval
hydrogeologický rajon svrchní ...................... 1643 - Kvartér Svratky
oblast povodí ................................................ Dyje
vodní tok........................................................ * (10187246)
vodní útvar..................................................... Šatava od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ_0790)
účel nakládání ................................................ závlaha zeleně
odběrný objekt ............................................... vodní dílo – kopaná studna
Údaje o množství vod:
průměrný odběr ............................................. 0,02 l/s
maximální odběr ............................................ 0,46 l/s
maximální měsíční odběr .............................. 12,0 m3/měsíc
roční odběr..................................................... 0,072 tis. m3/rok
počet měsíců v roce, kdy se odebírá .............. 9
doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno:
25 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
Popis stavby:
Kopaná studna je hluboká 9,5 m pod terén, vystrojená betonovými skružemi Ø 1,0 m (TBH 18 - 100)
s osazením, se zákrytovou betonovou půlenou deskou Ø 1,2 m (TBH 20 - 120). Dno studny bude pokryté
vrstvou štěrku nebo drceného kameniva o mocnosti 0,3 m. Betonové skruže budou vyvedeny 0,5 m nad
upravený terén. Do hloubky min. 2,0 m bude provedeno ojílování nebo obsypání bentonitem. Kolem
studny do vzdálenosti min. 1,0 m bude zřízena zámková dlažba nebo jiná úprava vyspádovaná směrem od
studny ve sklonu min. 2 %.
Situace v území:
Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 641/12 (druh pozemku – orná půda) ve vzdálenosti 2,2 m (na
střed studny) od hranice s pozemkem p.č. 641/86 (druh pozemku – orná půda) a ve vzdálenosti 20,0 m od
hranice s pozemkem p.č. 747/6 (druh pozemku – ostatní plocha) vše k.ú. Vojkovice u Židlochovic.
Studna je umístěna mimo stanovená záplavová území vodních toků. Studna se nenachází v ochranných
pásmech vodních zdrojů.
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Situace umístění stavby:

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry v místě stavby a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští v souladu
s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
I.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu,
zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší vodoprávní
úřad určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat
závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení,
v kanceláři číslo 219, Městského úřadu Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, Nádražní
750, 667 01 Židlochovice, v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. V jiné dny
po telefonické domluvě.
II.
Po uplynutí lhůty uvedené v bodě I., se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí,
a to v navazující 5 denní lhůtě, po jejíž uplynutí zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci. Zároveň
se v této 5 denní lhůtě mají účastníci řízení možnost vyjádřit k úplným pokladům pro rozhodnutí, viz. §
36 odst. 3 správního řádu, a to na místě dle předchozího odstavce.
III.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
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právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz
musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je
třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást.
Do vydání rozhodnutí předloží žadatel doklad o uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích v platném znění, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. g) sazebníku
správních poplatků. Tento poplatek lze uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Židlochovice,
složenkou nebo převodním příkazem.
Částka ............................................................ 300 Kč
Číslo bankovního účtu ................................... 19-2027059319/0800
Variabilní symbol .......................................... 138462022
Spec. symbol ................................................. 222

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Rozdělovník:
Účastníci řízení ve věci společného povolení ke stavbě (dle § 94k stavebního zákona)
1. MěÚ Židlochovice, Úřední deska, IDDS: hxdby2c
sídlo: Nádražní č.p. 750, 667 01 Židlochovice
vyvěšeno: neznámý účastník řízení
2. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma
sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
Toto oznámení, včetně jeho příloh, musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Židlochovice
a na úřední desce obecního úřadu Vojkovice. Žádáme Vás o vrácení tohoto dokumentu, včetně jeho
příloh, s uvedením dne jejich vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. Současně úřad uvedené
obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tyto písemnosti byly zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………………………………………………………………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

