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MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA 
Odbor životního prostředí 

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 
 

   

VÁŠ DOPIS ZN.:     

ZE DNE:     

ČJ.: ZP/5032-14/ 1558-2014/Več    

     

VYŘIZUJE: Ing. Andrea Večerková    

TEL.: 544 121 164    

FAX:     

E-MAIL: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz    

     

DATUM: 24.09.2014    

 

ROZHODNUTÍ 

veřejnou vyhláškou 
 

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako 
místně příslušný vodoprávní úřad 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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jako dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona,  

žadateli a účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu, kterým je  

 Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061, které zastupuje dle plné 
 moci ze dne 17.02.2014 inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 
 Louny, IČ 44569688 

I. vydává 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 
vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod 
z ČOV Šaratice do vod povrchových, vodní tok Litava, říční km 16,330; umístění vůči břehu – 
levý břeh, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, katastrální území Hostěrádky, vodní tok Litava, ř. km 
16,330; parc.č. 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083. Orientační určení polohy 
na výusti do vodního toku (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): 
X_1171059.23; Y_585776.39 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
Druh vypouštěných vod:     splaškové 
Druh recipientu:     vodní tok Litava 
Související vodní díla:   stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren 
      odpadních vod; čistírna odpadních vod 
Údaje o povoleném množství: 
Průměrné povolené:     3,65 l/s 
Maximální povolené:    15,0 l/s  
Maximální měsíční povolené:  14,2 tis. m3/měsíc  
Roční povolené:    114,975 tis. m3/rok 
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:  365 dnů 
Velikost zdroje znečištění v EO:   2100 
Časové omezení platnosti povolení:  do 31.12.2020 

mailto:podatelna@meuslavkov.cz


 

 

 
IČ: 00292311 Tel: +420 544 121 111 www.slavkov.cz 
č.ú.729731/0100 Fax: +420 544 121 171 podatelna@meuslavkov.cz 

strana 2 (celkem 36) 

Účelem nakládání s vodami:    vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV 
      v obci Šaratice 
Způsob nakládání s kaly:  k žádosti o zkušební provoz ČOV v obci Šaratice bude 

předložena dohoda o likvidaci kalu 

Projektované parametry čistírny: 
Počet napojených EO:    2100    
Průměrný denní přítok Q24   252 m3/den 
Roční množství odpadních vod Qr:  91 980 m3/rok 
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh: 42,2 m3/h 
Maximální bezdeštný přítok Qmax:  11,7 l/s 
Podíl průmyslových odpadních vod na Qr:  0 % 

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod: 
Emisní limity vypouštěných odpadních vod (mg/l): 

ukazatel „p“  „m“  

CHSKCr 70 120 

BSK5 15 30 

NL 20 30 

- „*“ „**“ 

N-NH4 8 15 

Pcelk. 2 5 

Nc pouze sledování 12 x ročně  

* průměr 

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody 
se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C. 
„p“ přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění 
„m“ maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění 

Množství vypouštěného znečištění (t/rok): 
ukazatel znečištění 

CHSKCr 8,05 

BSK5 1,72 

NL 2,29 

N-NH4 0,92 

Pcelk. 0,23 

 
 

II. stanoví 

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona podrobnosti měření množství a jakosti 
vypouštěných vod takto: 
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO 
Počet kontrolních profilů:  1 
Četnost sledování (počet ročně):  průběžně 24 hodin denně  
Způsob měření množství vody:  měrná šachta Š2 – Parshallův žlab     

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO 
Počet kontrolních profilů:  1 
Místo odběru vzorků:    v šachtě umístěné cca 2m za měrným objektem  
Četnost sledování (počet ročně): 12 
Typ vzorků:     typ B – dvacetičtyřhodinový směsný vzorek. Odběry a rozbor 
     budou prováděny akreditovanou laboratoří. 
 
 

III. stanovuje podmínky, 

dle ustanovení § 10 vodního zákona v návaznosti na ustanovení § 38 vodního zákona, za kterých 
se povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydává:  
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1. Povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV Šaratice do 
vodního toku Litava, říční kilometráž 16,330 je časově omezeno na dobu do 31.12.2020. 

2. Provozovatel je povinen sledovat množství vypouštěných odpadních vod v měrném objektu – 
měrná šachtě Š2 - Parshallův žlab na odtoku z ČOV a sledovat jakost vypouštěných 
odpadních vod zajišťováním odběru vzorku vypouštěných vod v četnosti nejméně 12 x ročně 
(typ B), přičemž odběry musí být v průběhu celého roku rovnoměrně rozloženy, přičemž však 
nesmí být odběr vzorků prováděn za neobvyklých situací.  

3. Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod se bude provádět na odtoku z ČOV v šachtě 
umístěné cca 2m za měrným objektem. Objekt musí být udržovaný v řádném stavu tak, aby 
bylo možno tyto vzorky odebírat. 

4. Odběr a analýzy odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod mohou provádět pouze 
odborně způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání zveřejněné ve 
smyslu ustanovení § 92 vodního zákona. 

5. Výsledky sledování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen 
evidovat a přehledně zpracovávat podle ust. § 38 a § 91 odst. 1 vodního zákona tak, aby 
umožňovaly kontrolu dodržování stanovených limitů.  Provozovatel je povinen plnit k datu 
31.01. ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností 
(ISPOP) vedeného Ministerstvem životního prostředí dle zákona č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v souvislosti s plněním ohlašovací 
povinnosti dle § 126 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovení § 14 zákona č. 25/2008 Sb. 

6. Znečišťovatel je povinen hradit škody způsobené vypouštěním odpadních vod, v souladu 
s obecnými předpisy o náhradách škod. 

 
 

IV. vydává stavební povolení 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního a ustanovení § 115 a následující a násl. správního řádu k 
provedení stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, 
stavba je členěna na následující objekty TZ 100 – Stoková síť, TZ 200 – Vakuové stanice, TZ 300 
– ČOV Šaratice, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, obec Zbýšov, obec, Hostěrádky-Rešov, č.h.p. 
4-15-03-083, 4-15-03-084, 4-15-03-085, 4-15-03-088, katastrální území Šaratice, Zbýšov, 
Hostěrádky, na pozemcích  

katastrální území Šaratice 
parc. č. 7, 15/1, 15/2, 33, 52, 53/1, 53/4, 58, 96, 98, 101, 181, 182, 183/1, 277/1, 277/2, 277/3, 
297/1, 298/1, 317, 355, 365, 395/1, 396/1, 505/3, 504, 505/1, 505/2, 506/1, 528/1, 546/2, 566/2, 
589/1, 589/2, 621, 646/1, 659/3, 659/5, 708, 709, 716, 760/1, 760/6, 796/1, 799/1, 799/2, 820, 837, 
838/1, 839/1, 840, 841, 856, 879, 903/1, 922, 972, 974, 988, 990, 991, 1055, 3370/1, 5034, 5035, 
5036/2, 5037, 5038, 5040, 5044, 5047/2, 5048, 5052, 5058; 

katastrální území Zbýšov 
parc. č. 24/2, 42, 43, 218, 221, 224, 226, 231, 234, 238, 241, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 258, 
259, 280, 293, 312, 319, 321, 349, 350, 355, 357, 361, 362, 365, 369, 372, 376, 405, 408, 418, 
421, 424, 427, 430, 433, 438, 513/7, 514, 518, 519, 520, 526, 2806, 2807, 2816, 2855, 2556, 
2857, 182/1, 195/1, 2206/1, 2206/2, 227/1, 227/3, 230/1, 244/1, 261/1, 345/1, 347/1, 351/1, 353/1, 
385/1, 385/2, 397/1, 398/20, 402/10, 404/1, 406/1, 406/3, 416/1, 416/2, 507/8, 510/1, 510/9, 589/1, 
594/2, 594/3, 594/4, 595/4; 

katastrální území Hostěrádky 
parc. č. 2170 (pův. 2480/2), 2175 (pův.2484/3), 2227 (pův.2484/2), 2226 (pův.2485/13), 2228 
(pův.2485/14), 2327 (pův.2455), 2328 (pův.2501/3), 2329 (pův.2499/220), 1330 (pův. PK 1643/2), 
1460, 1461 (pův. PK 1461), 1011/8, 1420/1, 1642/2, 1642/3, 1643/1, 1643/2, 1643/3, 1644/5, 
1644/6, 1645/1, 2082/1, PK 1380/1 (PK 1452, 1456, 1457, 1473), 990, 1641, 1649, 1657 (PK 
1657), 1699, 1829, 1839, 1831/1, 1833/2, 1930/1, 1011/1, 1631/1, 1631/3, 1637/1, 1639/1 
(PK1639), 1642/2, 1642/3, 1645/1, 1651/3, 1651/4, 1652/1, 1655/1, 1655/3, 1655/6, 1655/11, 
1655/12, 1657 (PK 1657), 1684/1, 1697/2, 1830/26, 1832/2, 1830/4, 1830/5, 1830/6, 1830/7, 
1832/1, 1833/1, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/3, 1836/2, 1836/4, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 
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1840/1, 1841/1, 1841/3, 1842/1, 1842/3, 1846/1, 1846/33, 1846/34, 2077/1, 2077/2, 2077/3, 
2078/1, 2082/1, 2082/3, 294/1, 339/4, 344/2, 344/4, 349/2, 369/1, 369/2, 605/164, 605/165, 
605/166, 605/198 (PK 368), 605/76, 605/77, 793/6, 794/2, 940/27, 979/15, 980/1, 980/2, st. 231, 
st. 299, st. 272; vodní tok Litava, ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, 
č.h.p. 4-15-03-083, orientační určení polohy na výusti do vodního toku (souřadnice X, Y určené 
v souřadnicovém systému S-JTSK): X_1171059.23; Y_585776.39. 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
Název kanalizačního systému:  Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov,Hostěrádky-Rešov 
Povolovaná vodní díla:   stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, 
      čistírna odpadních vod, stoková síť,  vakuové a čerpací 
      stanice 
Kanalizační soustava:   kanalizace pro veřejnou potřebu 
Charakter kanalizační soustavy:  oddílná 
Počty oddělených částí systému:  stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů, 
      čistírna odpadních vod, stoková síť, vakuové a čerpací 
      stanice      
Počet napojených obcí:   3 (Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov) 
Počet napojených obyvatel:    2100 EO 

 Šaratice     1000 obyvatel 

 Zbýšov     600 obyvatel 

 Hostěrádky-Rešov    860 obyvatel 
Zpracování kanalizačního řádu:  ANO 
Účel stavby vodního díla:    výstavba nových stok oddílné podtlakové splaškové 
kanalizace a kanalizačních objektů, vakuových stanic a čerpací stanice pro veřejnou potřebu 
v obcích Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov, výstavba gravitační kanalizace (stoka G v délce 
33,16m) v obci Hostěrádky-Rešov se zakončením na ČOV v obci Šaratice. 

Druh vypouštěných vod:     splaškové 
Druh recipientu:     vodní tok Litava 
Související vodní díla:   stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren 
      odpadních vod; čistírna odpadních vod 
Údaje o povoleném množství: 
Průměrné povolené:     3,65 l/s 
Maximální povolené:    15,0 l/s  
Maximální měsíční povolené:  14,2 tis. m3/měsíc  
Roční povolené:    114,975 tis. m3/rok 
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:  365 dnů 
Velikost zdroje znečištění v EO:   2100 
Časové omezení platnosti povolení:  do 31.12.2020 
Účelem nakládání s vodami:    vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV 
      v obci Šaratice 
Způsob nakládání s kaly:  k žádosti o zkušební provoz ČOV v obci Šaratice bude 

předložena dohoda o likvidaci kalu 

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty: 
TZ 100 – Stoková síť 
TZ100 – Stoková síť 
Pro odkanalizování obcí Šaratice, Zbýšov a Hostěrádky-Rešov je navržena podtlaková kanalizace, 
která bude provedena z tlakového potrubí PVC U PN10 DN 80, 100, 125, 150 a 200 s atestem na 
podtlak. Kanalizace je řešena jako oddílná splašková. V jednotlivých obcích jsou navrženy 
vakuové stanice, do nichž bude splašková voda dopravována podtlakovou kanalizací a z nichž 
budou splašky čerpány na nově navrženou ČOV Šaratice. 
Trasy jsou navrženy převážně v zelených pásech podél komunikací, v chodnících a krajnicích 
stávajících komunikací. 
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A. OBEC ŠARATICE 
Druh stokové sítě:    podtlaková 
Celková délka stok:    8675,50m 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:  80 
Největší jmenovitá světlost stoky:  200 
Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0 
Počet povolovaných čerpacích stanic:  0 

Tabulka stok: 

Stoka materiál Profil DN (mm) Délka (m) Celková délka (m) 

A PVC 200 291,00 - 

PVC 150 1134,14 - 

PVC 125 341,66 - 

PVC 100 84,79 1851,59 

A1 PVC 125 222,46 - 

PVC 100 212,68 - 

PVC 80 339,07 774,21 

A1-1 PVC 80 208,53 208,53 

A1-2 PVC 80 227,31 227,31 

A1-3 PVC 100 526,51 526,51 

A1-3.1 PVC 80 454,81 454,81 

A1-3.1.1 PVC 80 392,98 392,98 

A1-4 PVC 80 83,23 83,23 

A1-5 PVC 80 312,13 312,13 

A2 PVC 80 50,72 50,72 

A3 PVC 100 329,35 329,35 

A3-1 PVC 80 37,69 37,69 

A3-2 PVC 80 77,40 77,40 

A4 PVC 80 424,02 424,02 

A4-1 PVC 80 24,26 24,26 

A5 PVC 80 247,80 247,80 

A6 PVC 80 118,00 118,00 

A7 PVC 80 285,38 285,38 

A7-1 PVC 80 212,08 212,08 

A8 PVC 80 342,06 342,06 

A8-1 PVC 80 27,08 27,08 

A8-2 PVC 80 87,99 87,99 

A8-3 PVC 80 231,99 231,99 

A8-4 PVC 80 82,25 82,25 

A9 PVC 100 462,71 462,71 

A9-1 PVC 80 86,63 86,63 

A9-2 PVC 80 110,98 110,98 

A9-3 PVC 100 25,89 - 

PVC 80 240,25 266,14 

A9-3.1 PVC 100 254,18 254,18 
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A10 PVC 80 42,21 42,21 

A11 PVC 80 43,30 43,30 

Celková délka    8675,50m 

 
B. OBEC ZBÝŠOV: 
Druh stokové sítě:    podtlaková 
Celková délka stok:    4631,9 m 
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:  80 
Největší jmenovitá světlost stoky:  150 
Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0 
Počet povolovaných čerpacích stanic:  0 

Tabulka stok: 

Stoka materiál Profil DN (mm) Délka (m) Celková délka (m) 

B PVC 125 176,20 - 

PVC 100 564,13 - 

PVC 80 170,86 911,19 

B1 PVC 80 231,42 231,42 

B2 PVC 80 88,50 88,50 

C PVC 150 411,19 - 

PVC 125 361,94 - 

PVC 100 163,80 - 

PVC 80 359,68 1296,61 

C1 PVC 125 106,59 - 

PVC 100 97,99 - 

PVC 80 434,35 683,93 

C1-1 PVC 80 170,40 170,40 

C1-1.1 PVC 80 267,74 263,04 

C1-2 PVC 80 73,45 73,45 

C1-3 PVC 80 396,11 396,11 

C1-3.1 PVC 80 96,16 96,16 

C1-3.2 PVC 80 70,12 70,12 

C1-4 PVC 80 180,64 180,64 

C1-5 PVC 80 141,31 141,31 

C2 PVC 80 74,02 74,02 

Celková délka    4631,90m 

  
Zúžení vedení trasy kanalizační sítě:  
Kanalizační stoka C1-2 v obci Zbýšov bude ukončena na pozemku parc.č. 321, k.ú. Zbýšov, za 
SŠ533. Délka stoky C1-2 bude 73,45m. (Zbývající část v délce 157,10m není předmětem 
stavebního povolení). Kanalizační stoka C1-1 vedena na pozemcích 416/1, 416/2, k.ú. Zbýšov 
v souladu s celkovou situací (č. výk. E) z územního řízení, navazující stoka C1-1.1 bude zkrácena 
o 4,70m. K zúžení žádosti investorem zpracován dodatek č.1 projektové dokumentace „Kanalizace 
a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, srpen 2014 

 
 

C. OBEC HOSTĚRÁDKY-REŠOV: 
Druh stokové sítě:    podtlaková, gravitační (stoka G)  
Celková délka stok:    6143,01m 
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Nejmenší jmenovitá světlost stoky:  80 
Největší jmenovitá světlost stoky:  250 
Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0 
Počet povolovaných čerpacích stanic:  1 

Tabulka stok: 

Stoka materiál Profil DN (mm) Délka (m) Celková délka (m) 

A PVC 150 75,71 - 

PVC 125 103,58 - 

PVC 100 99,49 - 

PVC 80 253,07 531,85 

A1 PVC 80 52,44 52,44 

A2 PVC 125 150,00 - 

PVC 100 72,88 - 

PVC 80 86,56 309,44 

A2-1 PVC 80 182,62 182,62 

A2-2 PVC 80 112,49 112,49 

A2-3 PVC 80 92,78 92,78 

A3 PVC 80 237,59 237,59 

A4 PVC 80 124,08 124,08 

B PVC 150 242,83 - 

PVC 125 398,03 - 

PVC 80 286,63 927,49 

B1 PVC 80 175,28 175,28 

B2 PVC 100 57,13 - 

PVC 80 282,87 340,00 

B2-1 PVC 80 54,43 54,43 

B3 PVC 100 27,20 - 

PVC 80 275,78 302,98 

B3-1 PVC 100 144,00 - 

PVC 80 304,42 448,42 

B3-2 PVC 80 70,31 70,31 

B4 PVC 80 204,20 204,20 

C PVC 100 417,72 - 

PVC 80 526,18 943,90 

C1 PVC 80 384,06 384,06 

C1-1 PVC 80 16,37 16,37 

C1-2 PVC 80 163,85 163,85 

C2 PVC 80 268,20 268,20 

C2-1 PVC 80 112,62 112,62 

G PP SN 10 250 33,16 33,16 

Výtlak G PE HD100 D63/3,8 54,45 54,45 

Celková délka    6143,01m 

 
Celková délka hlavních podtlakových stok v obcích Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov včetně 
gravitační stoky G a výtlaku G v obci Hostěrádky-Rešov 19 450,41 m. 
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Počet odboček (sběrných šachet) 
Na trase bude vysazeno 931 ks odboček (sběrných šachet), které byly v rámci územního řízení 
umístěny dle územního rozhodnutí č. 18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 
30.01.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 
 
TZ100.M Stoková síť – kabely pro monitoring + šachtový monitoring 
Monitoring je zařízení sloužící ke snadné a rychlé identifikaci závady v domovní šachtě. Monitoring 
sestává ze tří hlavních komponentů: centrální monitorovací stanice s přijímačem signálů – 
rozvaděč, modulů a dalších komponentů ve sběrných šachtách, propojovacích kabelů. 
Monitorovací kabely vedeny v souběhu s podtlakovými řady dle projektové dokumentace 
„Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“. 
 
TZ 200 – Vakuové stanice 
TZ 201 – Stavební část VS1 Šaratice 
TZ201.A - Architektonicko-stavební řešení 
Podtlaková (vakuová stanice) VS1 se nachází v areálu ČOV Šaratice. Vakuová čerpadla jsou 
osazena ve sdruženém objektu TZ 302, ve 2.N.P. Sběrné tanky jsou osazeny v bezprostřední 
blízkosti sdruženého objektu. Sběrné tanky jsou řešeny jako podzemní objekt, budou osazeny 2 ks 
á 7m3 (průměr jedné nádrže 2m). 

TZ201.E - Silnoproud 
Předmětem je řešení osvětlení, zásuvkové okruhy, temperace stanice, nouzové osvětlení, 
rozvaděč, uzemnění a hromosvod (řeší samostatný projekt stavební elektroinstalace ČOV), 
ochrana před NDN. 

TZ 202 - Stavební část VS2 Zbýšov 
TZ202.A - Architektonicko-stavební řešení 
Areál podtlakové (vakuové stanice) VS2 se bude nacházet na jihozápadním okraji obce Zbýšov. 
Areál bude oplocený. Uvnitř bude objekt podtlakové stanice, sběrné tanky a biofiltr. Příjezdová 
cesta k areálu stávající. Podtlaková stanice navržena jako jednopodlažní, nepodsklepený objekt, 
zastřešený sedlovou střechou. Vnitřní prostor tvořen jednou místností pro osazení technologie – 3x 
vakuové čerpadlo, rozvaděče, potrubní rozvody. Sběrné tanky jsou řešeny jako podzemní objekt, 
budou osazeny 2 ks á 7m3 (průměr jedné nádrže 2m). 

TZ 203 - Stavební část VS3 Hostěrádky-Rešov 
TZ203.A - Architektonicko-stavební řešení 
Areál podtlakové (vakuové stanice) VS3 se bude nacházet na jihovýchodním okraji obce 
Hostěrádky-Rešov. Areál bude oplocený. Uvnitř bude objekt podtlakové stanice, sběrné tanky a 
biofiltr. Příjezdová cesta k areálu stávající. Podtlaková stanice navržena jako jednopodlažní, 
nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. Vnitřní prostor tvořen jednou místností pro 
osazení technologie – 3x vakuové čerpadlo, rozvaděče, potrubní rozvody. Sběrné tanky jsou 
řešeny jako podzemní objekt, budou osazeny 2 ks á 7m3 (průměr jedné nádrže 2m). 

TZ 201.T Technologie VS1 Šaratice 
TZ 201.T1 Technologie VS1 Šaratice 
Technologie VS1 Šaratice vytváří podtlak v kanalizační síti a sběrném tanku pro dopravu 
odpadních vod pomocí vakuových čerpadel, dále doprava shromážděných odpadních vod pomocí 
kalových čerpadel na ČOV (vakuová čerpadla 3 ks, systém odsávání vzduchu PS, řídící panel PS, 
sběrný tank 2ks, hladinový regulátory 2ks, tlaková ponorná čerpadla 2 ks, vakuový systém, tlakové 
potrubí, elektročást podtlakové stanice). 

TZ 201.T2 Výtlak Šaratice 
Pro vedení odpadních vod ze sběrného tanku v podtlakové stanici Šaratice je navržena výtlačná 
větev V3. Výtlak V3 je navržen z potrubí PE100 SDR17 d110 o celkové délce 22,18m. Výtlak je 
veden od vakuových tanků ve stanici do navržené ČOV Šaratice. 

TZ 202.T Technologie VS2 Zbýšov 
TZ 202.T1 Technologie VS2 Zbýšov 
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Technologie VS2 Zbýšov vytváří podtlak v kanalizační síti a sběrném tanku pro dopravu odpadních 
vod pomocí vakuových čerpadel, dále doprava shromážděných odpadních vod pomocí kalových 
čerpadel na ČOV (vakuová čerpadla 3 ks, systém odsávání vzduchu PS, řídící panel PS, sběrný 
tank 2ks, hladinový regulátory 2ks, tlaková ponorná čerpadla 2 ks, vakuový systém, tlakové 
potrubí, elektročást podtlakové stanice). 

TZ 202.T2 Výtlak Zbýšov 
Pro vedení odpadních vod ze sběrného tanku v podtlakové stanici Zbýšov je navržena výtlačná 
větev V1. Výtlak V1 je navržen z potrubí PE100 SDR17 d110 o celkové délce 2292m. Výtlak je 
veden od vakuové stanice Zbýšov k nově navržené ČOV Šaratice. 
Výtlak V1 kříží Mlýnský potok a vodní tok Litava, křížení bude provedeno protlakem popř. 
mikrotunelem. Při podchodu pode dnem bude potrubí uloženo do ocelových chrániček DN 200, 
potrubí bude vystředěno a chránička bude uzavřena. Při křížení Mlýnského potoka bude dodržena 
min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky ke dnu potoka 1,2m; při křížení vodního toku Litavy bude 
dodržena min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky ke dnu toku 1,5m. Konce chrániček budou 
vyvedeny u Mlýnského potoka a místní vodoteče min. 1,0m za břehovou čáru a u toku Litava min. 
2,0m za břehovou čáru. Na konci chrániček budou osazeny orientační tyče. 

 Výtlak V1: staničení 0,2125-0,2205, délka oc. chráničky DN200 – 8,0m, Mlýnský potok 

 Výtlak V1: staničení 0,973-0,9888, délka oc. chráničky DN200 – 15,8m, vodní tok Litava 

Trasa výtlaku V1 kříží státní silnici II/416, křížení bude provedeno protlakem popř. mikrotunelem 
s uložením do ocelových chrániček DN 200 bez porušení asfaltové vrstvy. Při křížení komunikace 
II. třídy bude dodržena min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky min. 1,2m. V místech křížení 
s místními komunikacemi bude proveden překop. 

 Výtlak V1: staničení 1,8916-1,9085, délka oc. chráničky DN200 – 16,9m 

TZ 203.T Technologie VS3 Hostěrádky-Rešov 
TZ 203.T1 Technologie VS3 Hostěrádky-Rešov 
Technologie VS3 Hostěrádky-Rešov vytváří podtlak v kanalizační síti a sběrném tanku pro dopravu 
odpadních vod pomocí vakuových čerpadel, dále doprava shromážděných odpadních vod pomocí 
kalových čerpadel na ČOV (vakuová čerpadla 3 ks, systém odsávání vzduchu PS, řídící panel PS, 
sběrný tank 2ks, hladinový regulátory 2ks, tlaková ponorná čerpadla 2 ks, vakuový systém, tlakové 
potrubí, elektročást podtlakové stanice). 

TZ 203.T2 Výtlak Hostěrádky-Rešov 
Pro vedení odpadních vod ze sběrného tanku v podtlakové stanici Hostěrádky-Rešov je navržena 
výtlačná větev V2. Výtlak V2 je navržen z potrubí PE100 SDR17 d110 o celkové délce 786m. 
Výtlak je veden od vakuové stanice Hostěrádky k napojení na výtlak V1 v km 1,970. Napojení 
výtlaku bude provedeno LIT T kusem DN 100 v armaturní šachtě AŠ 13, v které bude odvzdušnění 
a odkalení výtlačné větve V2. Před napojením budou na V1 a V2 osazeny šoupata DN100 a 
zpětné klapky DN100. 
Výtlak V2 kříží Mlýnský potok a vodní tok Litava, křížení bude provedeno protlakem popř. 
mikrotunelem. Při podchodu pode dnem bude potrubí uloženo do ocelových chrániček DN 200, 
potrubí bude vystředěno a chránička bude uzavřena. Při křížení Mlýnského potoka bude dodržena 
min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky ke dnu potoka 1,2m; při křížení vodního toku Litavy bude 
dodržena min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky ke dnu toku 1,5m. Konce chrániček budou 
vyvedeny u Mlýnského potoka a místní vodoteče min. 1,0m za břehovou čáru a u toku Litava min. 
2,0m za břehovou čáru. Na konci chrániček budou osazeny orientační tyče. 

 Výtlak V2: staničení 0,0175-0,030, délka oc. chráničky DN200 – 12,5m, Mlýnský potok 

 Výtlak V2: staničení 0,279-0,291, délka oc. chráničky DN200 – 12,0m, Mlýnský potok 

 Výtlak V2: staničení 0,760-0,785, délka oc. chráničky DN200 – 25,0m, vodní tok Litava 

Trasa výtlaku V1 kříží státní silnici II/416, křížení bude provedeno protlakem popř. mikrotunelem 
s uložením do ocelových chrániček DN 200  bez porušení asfaltové vrstvy. Při křížení komunikace 
II. třídy bude dodržena min. svislá vzdálenost od vrchu chráničky min. 1,2m. V místech křížení 
s místními komunikacemi bude proveden překop. 

 Výtlak V2: staničení 0,066-0,074, délka oc. chráničky DN200 – 8,0m 

 Výtlak V2: staničení 0,302-0,3155, délka oc. chráničky DN200 – 13,5m 
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TZ 300 – ČOV Šaratice 
TZ 302 – Sdružený objekt 
TZ 302.A – Architektonicko-stavební řešení 
Sdružený objekt je součástí ČOV Šaratice, je situován do jihozápadní části areálu. Objekt je 
půdorysně řešen ve tvaru písmene L, půdorysné rozměry 15,50x13,45m. Budova řešena jako 
nepodsklepená. V převažující části jako jednopodlažní, zbývající část dvoupodlažní.  

TZ 302.B – Stavebně konstrukční řešení 
Ve sdruženém objektu jsou umístěny následující provozy: 
1.NP – česlovna, velín s rozvodnou, kalové hospodářství, dmýchárna a sociální zařízení; 2.NP – 
vakuová čerpadla nad prostorem česlovny, v ostatních prostorách objekt jednopodlažní. 

TZ 302.Z – Zdravotně technické instalace 
Projekt řeší vodovodní rozvody v objektu včetně ohřevu vody, odkanalizování zařizovacích 
předmětů a svedení dešťové vody ze střech objektů ČOV. 

TZ 303 – Biologická linka 
TZ 303.A – Architektonicko-stavební řešení 
Biologická linka je situována do střední části nově budovaného areálu ČOV. Objekt biologické linky 
tvořen válcovou nádrží biologické linky, k objektu dále náleží základová konstrukce pro osazení 
nádrže chemického hospodářství s dávkovacím čerpadlem a technologickým rozvaděčem. Nádrž 
biologické linky tvořena kruhovou nádrží z monolitického ŽB, vnitřní průměr 15,60m, světlá 
stavební hloubka navržena 5,65m. Hloubka čištěné odpadní vody v nádrži 4,50m. V horní části 
nádrž otevřená nezastropená. Horní zhlaví kruhové ŽB stěny vystupuje jen mírně nad okolní 
nasypaný upravený terén. Konstrukce zhlaví bude doplněna ocelovým pozinkovaným zábradlím 
výšky 1100mm. 

TZ 303.B – Stavebně konstrukční řešení 
Válcová jímka s vnitřním průměrem 15,6m, hloubka 5,65m. Kruhová deska dna tl. 600mm 
s přesahem přes vnější lícstěny 800mm, tl. stěny jímka 500mm. V jímce provedeny prostupy pro 
technologická vedení a čerpací jímky ve dně. Vedle jímky osazen základ pro umístění nádrže na 
chemikálie, deska tl. 200mm s rozměry 3,3 x 3,6m. 

TZ 304 – Kalojemy 
TZ 304.A – Architektonicko-stavební řešení 
Kalojemy situovány do jihozápadní části nově budovaného areálu ČOV. Kalojemy tvořeny dvěma 
otevřenými nezastropenými válcovými nádržemi s včleněnou armaturní komorou mezi nádrže, 
půdorysné rozměry v podélné ose 13300mm a v příčném směru 5500mm. Vnitřní průměr nádrží je 
4800mm. Kolem objektů kalojemů je provedeno násypové těleso. Svahy násypového tělesa kolem 
objektu svahovány ve sklonu 1:1,5 směrem k násypovému tělesu ČOV. Objekt je osazen tak, že 
jeho horní ukončení svislých stěn je ve výšce 1100mm nad okolním terénem a tvoří současně i 
zábradlí. Armaturní komora zastřešena. 

TZ 304.B – Stavebně konstrukční řešení 
Dvě shodné válcové jímky s vnitřním průměrem 4,8m, hloubkou 5,25m. Kruhová deska dna tl. 
350mm s přesahem přes vnější líc stěny 300mm, tl. stěny jímek 350mm. V jímce prostupy pro 
technologická vedení a čerpací jímky ve dně. Jímky jsou navzájem spojeny komorou rozdělenou 
po výšce na dvě podlaží. Tl. stěn komory je 350mm, tl. stropů 180mm resp. 200mm. Na komoru 
kalojemu osazeno vnější schodiště. 

TZ 305 – Třetí stupeň čištění 
TZ 305.A – Architektonicko-stavební řešení 
Objekt umístěn na trase kanalizační gravitační stoky „A“, situován do severozápadní části 
oploceného areálu ČOV. Objekt mikrosíta je půdorysně proveden ve tvaru obdélníka, ke kterému 
z obou stran přiléhají šachty. Největší vnější rozměry 4,90 x 2,10m. Vnitřní dispozice objektu je 
rozdělena na tři prostory: hradítková šachta před mikrosítem, šachta pro mikrosíto s obslužným 
prostorem a hradítková šachta za mikrosítem. Zhlaví objektu vytaženo cca 150mm nad okolní 
upravený terén. 
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TZ 305.B – Stavebně konstrukční řešení 
Jímka s půdorysnými rozměry 4,90 x 2,10m, max. hloubka 2,6m. Tl. stěn jímky je 300mm. 

TZ 306 – Trubní rozvody ČOV 
V rámci stavby ČOV bude vybudováno několik samostatně stojících objektů, které budou tvořit 
společný funkční celek zabezpečující efektivní čištění odpadních vod. Objekty budou vzájemně 
propojeny vnitroareálovou kanalizační sítí, která bude složena s dešťové a splaškové kanalizace. 
Oddělená dešťová kanalizace (stoka B, B1, B2) odvádí srážkové vody ze zpevněných ploch 
vnitroareálové komunikace a chodníků. Splašková kanalizace je tvořena hlavními stoky „A“ a „C“ a 
dalšími přípojnými stoky, trasování stok dle projektové dokumentace.  
Stoka „A“, kamenina DN 300, dl. 6,70m, kamenina DN 250, dl. 28,70m 
Stoka „C“, PVC DN 200, dl. 6,20m (gravitační), PVC DN 65, dl. 17,20m (podtlaková) 
 Sběrná šachta SŠ13 (na podtlakové části kanalizace stoky „C“, umístěna 80mm nad úrovní 

terénu, zakryta pochůzím poklopem) 
 Měrná šachta Š2 (šachta umístěna v blízkosti TZ 305 Třetí stupeň čištění na stoce „A“, do 

šachty zaústěno jedno přítokové a jedno odtokové potrubí. Do atypickémonolitické betonové 
spodní části šachty o průměru světlosti 1,0m bude osazen měrný objekt – Parschallův žlab 
velikosti P1, měření a přenášení dat z měrné šachty je součástí projektu technologie ČOV) 

 Hradítková šachta Š6 (osazena na stoce A, prefabrikovaná revizní šachta, ve které budou 
v místě otvoru na odtoku a obtoku umístěny rámy s vodícími drážkami) 

 Výustní objekt (vyústění odpadních vod a dešťových vod z areálu ČOV bude provedeno 
kanalizačním potrubím z kameniny DN 300. Potrubí bude přetažena přes profil šikmého svahu 
říčního koryta toku Litava – levý břeh. V místě vyústěn í potrubí v břehu bude provedeno 
zpevnění břehu kamennou dlažbou t. 200mm do betonového lože tl. 100mm s vyplněním spár 
betonem. Zpevnění bude ohraničeno betonovými prahy. Horní část zpevnění resp- betonový 
práh bude propojen s obetonováním potrubí. Kameninová trouba bude do dokončení dlažby 
seříznuta tak, aby lícovala se sklonem šikmého svahu říčního koryta. Dlažba bude provedena 
2,0m za vyústění kanalizačního potrubí proti směru toku a 4,0m po směru toku. 

TZ 307 – Rozvody vody v ČOV 
Návrh řeší způsob zásobování areálu ČOV pitnou vodou pomocí vodovodní přípojky z hlavního 
řadu. Vodovodní přípojka (řešena dle TZ 301.IO) navržena v souběhu s kanalizačním potrubím 
stoka A, výtlak V1. Rozvod pitné vody a areálu ČOV bude sloužit k zásobování odběrných míst 
stavby a technologie. Rozvody vody v ČOV navrženy PE 100 SDR17 d63mm (řad 1 dl. 59,70m; 
řad 1-1 dl. 4,00m; řad 1-2 dl. 14,50m). 

Technologie ČOV 
TZ 01 – Technologická zařízení 
Vstupními podklady je kapacita ČOV na 2100 EO a pevný arál ČOV. Odpadní vody jsou přiváděny 
z vakuové stanice Šaratice, Zbýšov Hostěrádky-Rešov s tím, že podtlaková stanice vč. čerpadel 
bude umístěna v areálu ČOV. Maximální přítok na ČOV je 15 l/s. 
Řešení zahrnuje technologickou linku složenou z mechanického předčištění tj. jemné strojně 
stírané česle, biologické jednotky s dosazovákem a chemickým srážením fosforu, mikrosítového 
filtru, kalojemu na dobu zdržení 40 dnů a provozního objektu se strojním odvodněním kalu. Na 
odtoku je osazen měrný objekt. Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé 
aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, biologickým odbouráváním fosforu a aerobní 
stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně automatizovaný a je dosaženo 
exaktního dávkování potřebného množství kyslíku pro aktivační a nitrifikační proces. Doba pro 
denitrifikaci, doba pro přečerpávání vratného kalu a množství přebytečného kalu jsou nastaveny 
v řídícím systému ČOV. Součástí aktivačního čistícího procesu je nitrifikace, denitrifikace, 
biologické odfosforování odpadních vod, aerobní stabilizace kalu a chemické srážení fosforu. ČOV 
schopna provozu i při minimálním zatížení (25% projektované kapacity). 
 Strojní předčištění (nátok zaústěn do žlábku česlí před jemné strojně stírané česle, který je 

umístěn v místnosti mechanického předčištění sdruženého objektu, obtok česlí zajištěn žlabem 
o š. 400mm s ručně stíranými česlemi, celé zařízení umístěno ve vnitřním prostředí) 

 Biologická jednotka složena z následujících provozních samostatných skupin: 
 Aktivační nádrž (vnější prostor biologické nádrže, provzdušňována pomocí membránových provzdušňovacích 

elementů, dodávku vzduchu zajišťují dvě dmychadla ve sdruženém objektu. Jejich provoz řízen kyslíkovou 
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sondou. Míchání AN ponornými horizontálními míchadly. Aktivovaný kal z AN natéká do dosazovací nádrže 
přes centrální vtokový objekt. 

 Dosazovací nádrž (osazena centrálně v biologické nádrži, průměr 9m, konstrukce ve tvaru nálevky a obsahuje 
prstencovou válcovou stěnu, ke které je ve směru ke dnu nádrže připojen kuželový plášť. Pro rovnoměrné 
rozložení přítoku je umístěn ve středu nádrže nátokový válec s přívodní trubkou. DN má odváděcí zařízení kalu, 
které je tvořeno dvěma odváděcíma trubkami. Plovoucí nečistoty jsou stahovány do aktivační části) 

 Dmychárna (umístěna ve sdruženém objektu, budou instalována 2 dmychadla v protihlukových krytech. Vedle 
dmychadel aktivace je ve dmychárně instalováno dmychadlo do kalojemů.) 

 Čerpací jímka vratného a přebytečného kalu (vratný a přebytečný kal je veden do čerpací jímky osazené ve 
vnitřní části dosazovací nádrže a je její součástí, zde jsou osazena tři ponorná kalová čerpadla, dvě zajišťují 
odtah vratného kalu do aktivace, jedno přebytečného kalu do kalojemu.) 

 Chemické srážení fosforu (hospodářství osazeno vedle biologické linky, složeno z dávkovacího čerpadla a 
z dvouplášťové skladovací nádrže chemikálií, dávkování chemikálií bude prováděno do aktivační nádrže) 

 III. stupeň čištění (mikrosíto) – vyčištěná voda z biologické nádrže je gravitačně svedena do 
žlábku s bubnovým mikrosítovým filtrem. Součástí filtru je proplachovací čerpadlo, kalové 
čerpadlo a vlastní rozvaděč. Vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do vodního toku. 

 Měrný objekt osazen v areálu ČOV na odtokovém potrubí vyčištěné vody, součástí je snímací 
ultrazvukové čidlo v měrném objektu a vyhodnocovací převodník v místnosti obsluhy provozní 
budovy 

 Kalojemy s armaturní komorou sestává se dvou zásobních nádrží řazených sériově za 
sebou, propojených armaturních komorou. Kapacita kalojemů je 44 dní při zahuštění 3,5%. 
Zahuštěný kal v kalojemech je promícháván a aerobně stabilizován středněbublinným aeračním 
systémem. 

 Odvodnění kalu – stabilizovaný kal je čerpán vřetenovým čerpadlem osazeným v armaturní 
komoře kalojemu ke strojnímu odvodnění kalu. Odvodnění kalu je provedeno pomocí 
dekantační odstředivky, instalované v provozní budově. Součástí odstředivky je chemické 
hospodářství na přípravu flokulantu.  Odvodněný kal je skladován v kontejnerech. 

 Provozní místnost – v objektu ČOV se nachází česlovna, dmychárna, místnost odvodnění 
kalu, velín a sociální zařízení. Ve velínu bude osazen rozvaděč s panelem řídícího systému, 
převodníkem kyslíkové sondy a průtokoměrem. 

TZ 02 – Měření a regulace 
Projekt řeší vypracování měřících a regulačních okruhů v objektu ČOV.  

 měření teploty a obsah O2 

 měření odtoku z ČOV 

 snímání hladin v kalojemu 1, 2 

 mezní snímání hladin v AN a kalojemech 

 Ovládání a signalizace motorů 

 Havarijní stavy 

TZ 03 – Provozní rozvod silnoproudu 
Předmětem projektu je provozní rozvod silnoproudu ČOV. Elektrorozvody ČOV řeší silnoproudé 
připojení technologických spotřebičů ve sdruženém objektu i v celém areálu ČOV. Jedná se o 
kabelové připojení čerpadel, dmychadel, míchadel v aktivaci, rozvaděče odstředivky, česlí a 
připojení deblokačních skříněk MSx. 
 
 

V. stanovuje podmínky 
pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 
§ 115 odst. 3 stavebního zákona: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV 

Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, zpracovala společnost inPROJEKT LOUNY 
ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688, Ing. Pavel Mrzena, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400759, z data červenec 2013 a 
dodatku č.1 projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ 
k zúžení žádosti, vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400759, z data srpen 2014, zak.č. 13-2787-34 ověřené 
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vodoprávním úřadem;  případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

2. Před zahájením zemních prací je investor povinen si ověřit existenci cizích nadzemních i 
podzemních vedení na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle 
pokynů správců dotčených zařízení a dle příslušné platné prostorové normy (ČSN 73 6005). 
Před započetím zemních prací je investor dále povinen zajistit vytyčení prostorových poloh 
stavby oprávněnou osobou.  

3. Při provádění stavby vodního díla budou dodržená ustanovení českých technických norem ČSN 

75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení, ČSN EN 
752-2 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 2 – požadavky, ČSN EN 752-7 (75 
6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 7 – Provoz a údržba, ČSN EN 1610 (75 6115) 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN EN 752-6 (75 6110) Venkovní systémy stokových 
sítí a kanalizačních přípojek – Část 6: Čerpací stanice, ČSN EN 1091 (75 6111) Venkovní tlakové systémy 
stokových sítí, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních 
zařízení, TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí, TNV 75 0748 – Žebříky na objektech vodovodů a 
kanalizací, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 Výstražné fólie 
k identifikaci podzemních vedení. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých 
technických norem ČSN 75 5025 orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě, ČSN 755911 – Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí, ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodního potrubí, ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního 
potrubí, ČSN 75 7211 Pitná voda a kontrola jakosti při dopravě, akumulaci a distribuci, ČSN 75 0150 – Názvosloví 
ve vodárenství, ČS 75 5402 Vodárenství – výstavba vodovodních potrubí, ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody 
při dopravě potrubím, ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení, ČSN 73 0873 Požární 
bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. 

4. Případně narušená podzemní vedení budou opravena a protokolárně předána správcům 
těchto zařízení. 

5. Datum zahájení stavby: nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 Průběžně dle plánu kontrolních prohlídek stavby 
7. Stavba vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ bude 

dokončena do 31.12.2016. Po dokončení ČOV v obci Šaratice bude předložena MěÚ 
Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávnímu úřadu žádost o zkušební provoz ČOV v obci 
Šaratice do 15.01.2016. Délka trvání zkušebního provozu ČOV v obci Šaratice bude 
stanovena ve vodoprávním řízení na základě podané žádosti o zkušební provoz ČOV v obci 
Šaratice. U ostatních staveb vodních děl investor v termínu do 15.01.2017 požádá o 
kolaudační souhlas. 

8. Nejpozději k žádosti o zkušební provoz ČOV v obci Šaratice popř. kolaudační souhlas 
(kanalizace pro veřejnou potřebu a související objekty) je investor povinen doložit doklad o 
zajištění provozování stavby provozovatelem s příslušnou koncesí dle zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (u staveb veřejných 
vodovodů a veřejných kanalizací). Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu 
užívat. 

9. Stavbu odborně provede dodavatelský subjekt oprávněný k provádění vodních děl podle 
stavebního zákona a podle dalších zvláštních předpisů. Vedení realizace stavby pak musí být 
zajištěno osobou s potřebnou autorizací. 

10. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku se zápisem denního postupu prací včetně 
prováděných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. 
Stavební deník bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu.  

11. Stavebník je povinen předložit vodoprávnímu úřadu MěÚ Slavkovu u Brna,  OŽP nejpozději ke 
kolaudačnímu souhlasu návrh kanalizačního řádu ke schválení a k zahájení zkušebního 
provozu stavby ČOV v obci Šaratice návrh provozního řádu ČOV v obci Šaratice. 

12. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník doplňovat dle skutečného provedení. 
13. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 125 platného stavebního zákona, uchovávat 

dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji 
odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.  

14. Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby (před záhozem potrubí) souborné zpracování 
geodetických prací a zaměření stavby (včetně jejích podzemních částí) úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán 
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vyhotovený podle předpisů a katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení 
stavby, musí být předloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 

15. Před zahájením stavby vodního díla bude  zpracován havarijní a povodňový plán stavby, 
havarijní plán bude předložen MěÚ Slavkovu u Brna,  OŽP vodoprávní úřad ke schválení. 
Povodňový plán stavby bude předložen ke schválení jednotlivým obcím, ve kterých bude 
stavba prováděna. 

16. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti, uvedeny 
v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě: 

 Územní rozhodnutí č. 18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Opravné rozhodnutí č. 224/2011, č.j. SU/19471-12/3925-2012/SV, ze dne 19.10.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Opravné rozhodnutí č. 225/2012, č.j. SU/19479-12/3925-2012/SV, ze dne 19.10.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Souhlas s vydání stavebního povolení stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ 
č.j.SU/17331-12/4309-2011/SV, ze dne 25.09.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně 
plánovacího úřadu 

 Stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení, č.j. ZP/17320-12/21-2012/ZAV, ze dne 31.10.2012, vydal MěÚ 
Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, zejména: 

 S  odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny, shromažďovány a  
předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy. Pálení odpadů včetně 
obalů na volném topeništi je zakázáno dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí 
stavební dokumentace.  

 Při provádění výkopových prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících 
dřevin, ani jejich kořenového systému. V případě kácení dřevin je nutné toto projednat v předstihu 
s příslušným orgánem ochrany přírody, který vydá povolení ke kácení a stanoví náhradní výstavbu. V dané 

věci bylo dne 24.08.2011 pod č.j. ZP/13530-11/4040-2011/And vydáno závazné stanovisko – souhlas s trvalým 
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Dále bylo vydáno dne 17.07.2008 pod č.j. 
ŽP/14552-08/401-2008/Čer závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu. A dále bylo vydáno dne 02.07.2008 pod č.j. ŽP/13523-08/402-2008/Čer závazné 
stanovisko – souhlas s návrhem trasy. S realizací stavby souhlasíme za předpokladu splněné podmínek 
těchto souhlasů. 

 Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu 
přístupové cesty k ČOV, MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí pod č.j. ZP/13530-11/4040-2011/And, ze 
dne 24.08.2011, zejména: 

 Ze zemědělského půdního fondu bude pro stavbu přístupové cesty k ČOV vyjmuto 2191m
2
 z pozemku 

parc. č. 5048, 5047, 5044, 5042, 5038, 5037, 5036, 5035, 5034, 976/1, 977/2, 976/2, 982/2, 986/3, 986/2, 
987/2, 5052, 5040, 983/2, 987/1, 990 kulturou orná půda mimo zastavěné území obce Šaratice. Na základě 
projektové dokumentace provést vytýčení hranic záboru zemědělské půdy a zabezpečit, aby hranice 

staveniště nebyly narušovány a nedošlo k poškození sousedních kultur a pozemků. 

 Z trvale odňaté zemědělské půdy provede investor v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad 
skrývku kulturní vrstvy půdy – ornice v tl. 30cm na ploše 2191m

2
 tj. 657m

3
. Tato zemina bude uložena na 

deponie na pozemku investora a následně bude rozprostřena na zbytku stavební parcely. 

 Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu 
„Kanalizace a ČOV Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov“, MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí pod 
č.j. ŽP/14552-08/401-2008/Čer, ze dne 17.07.2008, zejména: 

 Ze zemědělského půdního fondu bude pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov“ 
vyjmuty části pozemků par. č. 5058, 5052, 5034 orná půda v k.ú. Šaratice, par.č. 595/2 orná půda v k.ú. Zbýšov 
a par.č. 2499, PK531/44, PK530/21 v k.ú. Újezd u Brna o celkové výměře k odnětí 0,2021 ha. Na základě 
projektové dokumentace provést vytýčení hranic trvalého záboru zemědělské půdy a zabezpečit, aby 

hranice staveniště nebyly narušovány a nedošlo k poškození sousedních kultur a pozemků. 

 Před zahájením stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice do hloubky 30cm, celkem 606m
3
 

zeminy a podorniční o mocnosti 20cm, celkem 404m
3
. Tato zemina bude uložena na deponie na pozemku 

v obvodu staveniště a následně bude použita k provedené sadových úprav v okolí čistírny odpadních vod, 
podtlakových stanic a účelové komunikace. 

 Před kolaudací stavby žadatel předloží příslušnému orgánu ochrany ZPF geometrické zaměření 
realizované stavby (z hlediska ochrany ZPF). 

 Závazné stanovisko – souhlas s návrhem trasy pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov“, 
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí pod č.j. ŽP/13523-08/402-2008/Čer, ze dne 02.07.2008, zejména: 

 Trasa podzemního vedení pro realizaci akce „Kanalizace a ČOV Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov“ bude 
vedena v souladu s projektovou dokumentací. Při provádění výkopových prací bude odděleně skryta svrchní 
kulturní vrstva půdy, následné uložení zeminy bude provedeno tak, aby ornice byla ukládána jako poslední 
vrstva.  
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 Negativní vliv stavby na životní prostředí v průběhu její realizace musí být minimalizován optimální organizací 
stavebních prací a účinnými opatřeními (technický stav strojového parku, čištění komunikací,...). Po ukončení 
stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. 

 Závazné stanovisko k projektu stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, č.j. DSH/2329-
11/1040-2011/Jnb, ze dne 15.02.2011, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
zejména: 

 Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dotčená silnice nesmí být 
znečištěna nebo poškozena, na silnici nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební 
práce a umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál. Provádění stavebních prací v silničním pozemku silnic 
musí být podle ust.§ 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích povoleno silničním 
správním úřadem. O povolení požádá investor stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací příslušný 
silniční správní úřad, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu 
PČR – DI Vyškov. Pro jednotlivé úseky stavby je třeba zpracovat návrhy přechodného dopravního značení a 
před zahájením prací nechat stanovit. 

 Rozhodnutí (zvláštní užívání silnice: umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním 
pozemku, na něm nebo na mostních objektech), č.j. DSH/20701-11/4926-2011/Jnb, ze dne 24.11.2011, vydal MěÚ 
Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství dopravy 

 Podmínky zvláštního užívání je podmíněno písemným závazkem vlastníka přípojky, že po celou dobu bude pro 
vlastníka silnice poskytovat vyjádření a vytýčení podzemní stavby bezplatně a tak, aby existence tohoto vedení 
neztěžovala a neprodražovala údržbu a případné opravy silnice.  

 Výkopové práce musí být prováděny v nezbytně nutném rozsahu. Při provádění stavebního zásahu do silnice 
musí být práce prováděny tak, aby byla co nejméně narušena vozovka a těleso silnice. Zásyp rýhy musí být 
proveden řádně hutněným nesedavým materiálem až do úrovně 60cm od povrchu vozovky. Poklopy revizních 
šachet ve vozovce musí být situovány zásadně mimo jízdní stopy vozidel. Ve vozovce a krajnici silnice nesmí 
být umístěny žádné povrchové znaky vedení a předměty tvořící pevnou překážku. 

 Před zahájením prací požádá zhotovitel stavebních prací silniční správní úřad o vydání povolení 
zvláštního užívání silnice k provádění stavebních prací. 

 Stanovisko správce povodí a toků Mlýnský náhon Zbýšov – Újezd a Hostěrádského potoka a vyjádření přímého 
správce toků Litava, Mlýnský náhon Zbýšov – Újezd a Hostěrádského potoka provoz Koryčany, značka 
PM068900/2012-203/Ko, ze dne 29.01.2013, vydal podnik Povodí Moravy, s.p., zejména: 
 K návrhu stavby nemáme připomínky, ukazatel NL požadujeme povolit limit p/m 20/30 (mg/l). 

 Přímý správce drobných vodních toků (Hostěrádský potok, Mlýnský potok) a významného vodního toku Litava 
se stavbou souhlasí při splnění níže uvedených podmínek: 

 Požadujeme komunikaci (i včetně krajnice) zpevnit na pojezd těžké mechanizace (25t) používané 
správcem toku při běžné úpravě. 

 Vlastník mobilního betonového svodidla, že na základě písemné žádosti provede odstranění betonových 
svodidel na vlastní náklady po dobu potřebnou k provedení údržby. 

 Ze zpevněné komunikace musí být zajištěn bezproblémový přístup těžké mechanizace k toku do prostoru 
mezi oplocením ČOV a břehovou hranou. Na konci navýšeného terénu bude vybudován sjezd o šířce 6m a 
ve sklonu 1:8. Prostor mezi oplocením ČOV a břehovou hranou o šířce 6m bude udržovat na vlastní 
náklady správce nebo vlastník ČOV.  

 Před zahájením a po ukončení stavby ve vzdálenosti do 4m od břehové hrany toků požadujeme 
v dostatečném časovém předstihu vyrozumět na Povodí Moravy, s.p. – provoz Koryčany. Zahájení a 
ukončení prací bude potvrzeno pracovníky provozu ve stavebník deníku. 

 Zemina z výkopů a stavební materiál musí být skladována a zajištěna tak, aby nedošlo ke smyvu do toku, a 
aby netvořila příčnou překážku a nebránila tak plynulému odtoku vody ze ZÚ. 

 Veškerá přebytečná zemina a stavební materiál bude po ukončení stavby z koryta toku a pozemků 
PM s.p. odstraněna, břehy budou uvedeny do původního stavu a osety travou. 

 Nad a pod opevněním výustního objektu do vzdálenosti cca 10m bude vytvořen odstraněním nánosů 
přechodový úsek navazující plynule na současný tvar koryta. 

 Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, stavební mechanizace provádějící 
práce v korytě a jeho těsné blízkosti musí být zabezpečena proti únikům či úkapům provozních kapalin. 

 Stavba je realizována v záplavovém území toku Litava. Kanalizace vedená v těsné blízkosti (souběhu) 
s vodními toky musí být uloženo mimo koryta vodních toků a opevněno na pojezd mechanizace (25t). 
Kanalizační šachty musí být umístěny v rovině s terénem.  

 Ve výkresech podchodů i pod Hostěrádským potokem a Mlýnským potokem požadujeme osadit na břehové 
hrany výtyčky. 

 Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – 
Rešov“, č.j. LCR952/001925/2013, ze dne 21.05.2013, vydal podnik Lesy České republiky, s.p. 
Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast Dyje, souhlasí s kanalizací a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-
Rešov za dodržení následující podmínek, zejména: 

 Potrubí uložené v blízkosti toku bude umístěno min. 6m od břehové hrany vodního toku, včetně chráničky 
(možné pojíždění těžkou mechanizací a nákladními auty při úpravě+ a údržbě vodního toku). 

 Křížené toku bude provedeno kolmo na osu toku, potrubí při křížení toku bude umístěno min. 1,2m pode dnem 
toku (bez nánosů) včetně chráničky, ocelová chránička potrubí bude v celé šířce toku a bude sahat min. 3m od 
břehových hran toku (na obě strany) 
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 Orientační tyče s vyznačenými údaji, osazené do betonu, budou umístěny nad konci ocelových chrániček 
potrubí. 

 Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení kvality vody, stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů 
nesmí být ukládána na břehovou hranu a do průtočného profilu koryta toku, bude zabezpečeno, aby 

nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. 

 Při ukládání potrubí v místě křížení vodoteče bude správce toku vyzván ke kontrole stavby, břehy a koryto 
vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu.  

 Investor stavby po jejím ukončení předá správci toku skutečné provedení křížení v terénu s výškovým a 
směrovým zaměřením. 

 Souhlas ke zřízení stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, Drážní úřad, stavební sekce – 
oblast Olomouc, zn. MO-SOO0314/13-2/Vb DUCR-13586/13/Vb, ze dne 18.03.2013, zejména: 

 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Stavbou nesmí být 
nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Na stavbě nesmí být umístěna toková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními 
znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při 
provádění stavby v obvodu dráhy je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

 Veškeré kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů 
vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

 Stavba nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, stavba musí být zabezpečena tak, 
aby nemohlo docházet k podmáčení drážního tělesa. 

 Budou dodrženy podmínky stanoviska SŽDC s.o., OŘ Brno, č.j. 2960/13-OŘ BNO-ÚT ze dne 16.01.2013 

 Závazné stanovisko, č.j. KHSJM 46130/2012/VY/HOK, ze dne 01.10.2012, vydala Krajská hygienická stanice JMK, 
Územní pracoviště Vyškov, bude splněna stanovená podmínka: 

 Pro provoz ČOV používat látky klasifikované dle § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci v palném znění – ne nutné zajistit tekoucí pitnou vodu přímo na pracovišti, 
musí být zajištěna možnost vyplachování oka pitnou vodou. 

 Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby: „Šaratice – kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky“, č.j. ČIL-30.7.2007/24888-N, vydalo Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní 
a zřídel.  

 Stanovisko k PD stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ pro stavební řízení, č.j. KRPB-
249231-4/ČJ-2012-061806, ze dne 06.11.2012, 
Souhlasné stanovisko s podmínkou: 

 V dostatečném časovém předstihu před započetím stavební činnosti bude zdejší složce PČR doručena 
detailní situace přechodného dopravního značení k odsouhlasení 

 Vyjádření zn. PFČR427930/2012/123/Šk, ze dne 06.11.2012 vydal Pozemkový fond České republiky, Krajské 
pracoviště pro Jihomoravský kraj 

 Budoucí oprávněný je povinen po vydání kolaudačního souhlasu předložit žádost o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se všemi nezbytnými podklady. 

 Závazné stanovisko Sp.zn. 46339/2014-6440-OÚZ-BR, ze dne 11.06.2014, vydalo Ministerstvo obrany ČR, agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, zejména: 
Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za předpokladu:  

 Zatíží-li stavby nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé 
takové zatížení (omezení vlastnických práv) v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem 
projednáno s Odborem územní správy majetku Brno, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem.  

 Vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se 
žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu. 

 Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, 
Hostěrádky-Rešov“, okr. Vyškov, značka 3969/12, ze dne 04.10.2012, vydal Archeologický ústav AV ČR, zejména: 

 Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby příprav stavby, nejpozději však 
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČŘ, Brno. 

 Stanovisko pro vydání stavebního povolení, RWE Jihomoravská plynárenská, a.s., zn. 5000690700, ze dne 
26.09.2012, zejména: 
Realizací dojde k dotčení STL plynovodu a přípojek ve správě JMP a.s. Umístění hran kanalizačních šachet 
požadujeme mimo ochranné pásmo STL plynárenského zařízení tj. min. 1m od jeho hrany. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení: 

 Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 

 Stavební činnosti v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení je možno realizovat pouze při dodržení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. 
úpravy terénu prováděné v OP plynárenského  zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

 Před zahájením stavební  činnosti v OP  plynárenských  zařízení  bude provedeno vytyčení plynárenského 
zařízení.  Vytyčení provede příslušná provozní oblast.  Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského 
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zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za  zahájení 
stavební činnosti v OP plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

 Bude dodržena mj. ČSN 73 6005,  TPG 702-04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.  

 Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem OP a těmito podmínkami, při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

 odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.  

 Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení.    

 Před provedením zásypu výkopu v  ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 

dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OPPZ a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je 
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s PZ.   

 Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení. 

 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení, podmínky pro souběh a křížení 
plynárenského zařízení. 

 Stanovisko ROSS STL a NTL, JMP Net, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické 
infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská , a.s., zn. 5000654233, ze dne 24.07.2012, zejména: 
Se stavbou souhlasíme, její realizací dojde k dotčení STL plynovodů a přípojek ve správě JMP, a.s.. Požadujeme 
dodržení níže uvedených podmínek: 

 Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 

 Stavební činnosti v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení je možno realizovat pouze při dodržení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. 
úpravy terénu prováděné v OP plynárenského  zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

 Před zahájením stavební  činnosti v OP  plynárenských  zařízení  bude provedeno vytyčení plynárenského 
zařízení.  Vytyčení provede příslušná provozní oblast.  Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského 
zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za  zahájení 
stavební činnosti v OP plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

 Bude dodržena mj. ČSN 73 6005,  TPG 702-04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.  

 Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem OP a těmito podmínkami, při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.  Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

 odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.  

 Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení.    

 Před provedením zásypu výkopu v  ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola 

dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OPPZ a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je 
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s PZ.   

 Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
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 Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

 Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení. 

 Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 

 Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení, podmínky pro souběh a křížení 
plynárenského zařízení. 

Stanovisko odboru OSS VTL: 

 V blízkosti Vaší zájmové oblasti (jižní část obce Hostěrádky-Rešov) prochází VTL plynovod DN 80, PN 40. 
Případné změny předložit k odsouhlasení.  

 Stanovisko Správa železniční dopravní cesty, státní organizace k dokumentaci pro stavební řízení, zn. 
2960/13-OŘ BNO-ÚT, ze dne 25.02.2013, zejména: 
 Stavebník se Správou železniční dopravní cesty s.o. projedná „Smlouvu o podmínkách umístění stavby na 

pozemcích dráhy a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, výpočet bude proveden na základě 
dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu. 

 Stavebník dodá na technický úsek Oblastního ředitelství SŽDC Brno kopii souhlasu Drážního úřadu. 

 Stavba nesmí narušit stabilitu drážního tělesa v dotčeném úseku, provozuschopnost drážních staveb a 
zařízení, realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní 
dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. 

 Při realizaci stavby je nutno respektovat ustanovení vyhl. č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
zejména ust. ČSN 736320 co se týče prostorového uspořádání stavby a jejích částí. 

 Stavebník s OŘ Brno předem projedná technologický postup prací a případné nároky na opatření omezující 
železniční provoz. Před zahájením stavby si stavebním objedná u OŘ Brno, Správce tratí Brno, technický dozor 
na realizaci stavby. 

 Pro činnosti v rámci realizace stavby v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy (trať 
je elektrifikována střídavou trakční soustavou VN 25kV/50Hz) 

 V zájmovém území se nachází podzemní sítě se správě společnosti ČD – Telematika a.s. Při stavbě dojde ke 
styku s telekomunikačním vedením, které je chráněno ochranným pásmem, před započetím prací požádat o 
jeho vytýčení. 

 Před zahájením stavebních prací si stavebník zajistí vytýčení všech podzemních sítí a zařízení v prostoru 
staveniště. 

 Zahájení výkopových prací nutné ohlásit na operační středisko HZSP SŽDC – JPO Brno. 

 V případě prací v oblasti stávajících plynovodů je nutno zajistit: 
Pokud dojde k úniku plynu v souvislosti s realizací stavby, je stavebník /zhotovitel stavby povinen ihned 
kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení; informovat příslušné středisko hasičského 
záchranného sboru; zastavit práce, vypnout motory strojů; neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné 
iniciační zdroje v místě vzniku výbušné atmosféry; zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem 
plynu; vyrozumět uživatele bezprostředně ohrožených – přilehlých nemovitostí o úniku plynu. 
Při realizaci stavby dojde ke střetu s elektrickým zařízením ve správě SŽDC s.o., SDC, Správy elektrotechniky a 
energetiky Brno. Investor je povinen provést opatření: 

 Objednat vytýčení polohy podzemních vedení 
 Zajistit dodržování norem ČSN 73 6005 a z. č. 458/2000Sb.,; bez souhlasu pracovníka SEE OED 

Vyškov a OTV Křenovice nesmí být zahájeny zemní práce. 
 Oznámit případné poškození kabelů 

 Minimálně 1 týden před započetím prací na kanalizačním potrubí procházejícím v otvorech železničních mostů 
v km 21,945 a km 22,011 TÚ 2101 požadujeme kontaktovat místního správce SMT Brno, který provede kontrolu 
mostů i po dokončení prací. Po dokončení stavby bude SMT Brno předána dokumentace skutečného provedení 
křížení kanalizace s drahou v otvorech uvedených mostů ve dvou vyhotoveních. 

 U protlaku v km 19,630 vlevo koleje u parc.č. 1655/12 musí být zachován otevřený příkop pod náspem (u 
paty svahu); u montážní jámy se nachází kanalizace, která není zakreslena v situaci, tato kanalizace 
nesmí být narušena, neboť hrozí podmáčení  drážního tělesa – náspu; kanalizaci zakreslit do prováděcí 
dokumentace stavby. 

 Stavbou nesmí být narušeno nástupiště zast. Hostěrádky, protlak provést pokud možno až ze koncem 
nástupiště nebo min. 2,0m za vnější hranou nástupiště. 

 Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo 
v bezprostředním okolí drážních objektů. 

 Při výkopových prací nesmí dojít k zanesení drážních příkopů či jiných odvodňovacích zařízení. Dotčenými 
pracemi nesmí být narušena stabilita drážního tělesa ni stabilita základů trakčních stožárů. 

 Mechanismy použité k provedení stavby se nesmí přiblížit k provozovaným kolejím tak, aby nedošlo k omezení 
nebo ohrožení provozu dráhy. 

 Zahájení stavby požadujeme oznámit min. dva týdny předem vedoucímu PSTO Vyškov. 

 V dostatečném předstihu před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme přizvat pověřeného 
zástupce OŘ Správy tratí Brno k prohlídce a kontroly části stavby provedené v obvodu dráhy. Zápis o 
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této kontrole bude předložen na OŘ Brno. Souhlas s užíváním stavby bude vydán pouze za předpokladu 
splnění všech námi uvedených podmínek. 

 Souhrnné stanovisko ČD–Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC 
s.o.–divize TÚDC, zn. 16015/2014, ze dne 29.08.2014 (doplnění na základě stanoviska SŽDC), zejména: 
 Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou 

chráněna ochranným pásmem dle § 120 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

 Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulací s kabelovým vedením v majetku SŽDC je 
povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních 
vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: 

 Písemné vyrozumění organizace, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem 
 Před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

přímo ve staveništi (trase) 
 Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení) 
 Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde 

nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) 
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků. 

 Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, 
zcizení a řádného zajištění výkopů. 

 Odpovídající ochranu a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů 
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací. 

 Aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách a vyzvala ČD – Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno k provedení kontroly 
před zakrytím kabelu. 

 Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke 
kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou. 

 Při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005. 
 Neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci 

ČD – Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno 
 Ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce 
 Vyřešení věcných břemen v případech, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho 

poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo ČD. 

 Vyjádření k PD „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 2012-01534/0611/TÚ/so, ze dne 
12.07.2012, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., zejména: 

 Při dotčení zařízení v majetku a provozování společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. a povrchových 
znaků těchto zařízení v rámci stavby, požadujeme provést pozdvižení dotčených povrchových znaků na novou 
niveletu terénu a úpravu zákopových souprav ve spolupráci se stř. Vak Vyškov, a.s. 

 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou 
dobu trvání stavební činnosti. 

 Při křížení nebo souběhu splaškových kanalizačních stok a dalších sítí budovaných v rámci předmětné akce se 
stávajícím zařízením v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojkami tohoto zařízení a 
stejně tak i při umisťování objektů na kanalizaci v blízkosti zařízení v majetku či provozování společnosti VaK 
Vyškov, a.s. dodržet normu ČSN 736005. 

 Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad zařízeními a objekty na zařízeních v majetku a 
provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí 
a objektů těchto zařízení. 

 Vyjádření ke stavebnímu řízení „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 5965/2013-
Vy/DaZd, ze dne 17.05.2013, vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, zejména: 

 Konečná pokládka krytu vozovky bude provedena v místech , kde bude dotčen umístěním kanalizačního řádu a 
přípojkami pouze jeden jízdní pruh, na šířku dotčeného jízdního pruhu, v místech, kde bude kanalizace 
zasahovat do obou jízdních pruhů, bude oprava vozovky provedena na celou šířku. 

 Před zahájením prací požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad o vydání povolení pro provádění stavebních 
prací. 

 Souhlas s umístěním stavby „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 899/2012/Vy/DoIv, ze 
dne 20.01.2012, vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov 

 Vyjádření k umístění stavby „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“ a k povolení zvláštního 
užívání dotčených silnic, značka 18799/2011/Vy/DoIv, ze dne 22.11.2011, vydala Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov, zejména: 
Se stavbou souhlasíme (II/416 v obci Šaratice, II/416 v obci Hostěrádky-Rešov, III/4164 v obci Zbýšov, III/4165 v obci 

Šaratice, III/4166 v obci Šaratice, III/4179 v obci Zbýšov) ze splnění následujících podmínek: 
 Umístění kanalizace je podmíněno písemným závazkem vlastníka kanalizace o poskytování vyjádření a 

vytyčení podzemní stavby bezplatně a tak, aby existence vedení nezatěžovala a neprodražovala údržbu 
silnice). 

 Výkopové práce musí být prováděny v nezbytně nutném rozsahu. Při provádění stavebního zásahu do silnice 
musí být práce prováděny tak, aby byla co nejméně narušena vozovka a těleso silnice. Při výkopu ve vozovce 
musí být předem proříznuty živičné konstrukční vrstvy krytu vozovky, materiál z výkopu musí být odvezen. 
Zásyp rýhy po položení potrubí musí být proveden řádně hutněným nesedavým materiálem až do úrovně 60cm 
od povrchu vozovky, dále musí být provedena zhutněná podkladní vrstva z hrubého štěrku a obnoveny všechny 
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konstrukční vrstvy vozovky v původním složení, krytová vrstva z asfaltobetonu musí přesahovat min. 0,2m přes 
svislou hranu výkopu. Kanalizační potrubí musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženo s krytím 
nejméně 120cm v betonovém loži. 

 Zásyp výkopu v pozemku mimo těleso silnice bude proveden po vrstvách hutněným materiálem a povrch bude 
uveden do stavu, který je před a před a za místem zásahu. 

 Poklopy revizních šachet ve vozovce musí být situovány zásadně mimo jízdní stopy vozidel, jejich výškové 
osazení musí odpovídat normové toleranci 0,6cm oproti povrchu vozovky pod čtyřmetrovou latí. Revizní šachty 
a poklopy jsou jako součást kanalizace cizím zařízením v tělese silnice a vlastník ani správce silnice nenese 
odpovědnost za jejich stav. 

 Před zahájením prací požádá zhotovitel stavebních prací silniční správní úřad o vydání povolení zvláštního 
užívání k provádění stavebních prací. 

 Vyjádření o existenci sítě el. komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě el. komunikací společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s., č.j. 113221/12, ze dne 02.07.2012, vydala Telefónica Czech Republic, a.s., zejména: 

 Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK). Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen 

vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK. 

 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 
společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 

 Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty 
veškeré dostupné informace o SEK. 

 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné   pásmo  SEK, tak aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou 
praxí ve stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků 
a nevhodného nářadí. 

 Pro případ porušení kteréhokoliv z povinností je stavebník, nebo jím pověřená osoba, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.  

 Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude 
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

 Před započetím zemních prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy 
PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. 

 Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat 
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

 Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. 

 V místech, kde PVSEK vstupuje ze země do budovy, rozvaděče na sloup je stavebník povinen vykonávat zemní 
práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů nadzemního vedení SEK, je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability a to vše za dodržení platných právních předpisů. 

 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.  

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavebními mechanismy, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, 
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. (komunikace, parkoviště, vjezdy aj..) 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladovací plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenosti menší než 1m od NVSEK. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je povinen se obrátit na POS v průběhu stavby, a to ve 
všech případech, kdy by mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněna bez předchozího projednání s POS jakkoli 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmikoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do 
kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.  

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením prací v budovách a jiných objektech 
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.  

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 
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stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vznikání nečistot. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny 
v hloubce menší než 0,6m a optické než 1m. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení, popřípadě kontaktovat POS. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonování). 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury 
s kabelovodem povinen zejména: 

 Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5m nad nebo 
kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech. 

 Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případech, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2m. 

 Neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury. 

 Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou. 

 Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně. 

 Projednat s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní 
kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve 
vzdálenosti menší než 1,5m od kabelovodu. 

 Podmínky ochrany podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) stanovené k ochraně veřejné sítě 
elektronických komunikací (PVSEK) stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., značka 113221/12-POS, ze dne 18.10.2012, zejména: 

 Při souběhu kanalizace s trasou PVSEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,5m od PVSEK. V místě 
křížení musí být dodržena min. vzdálenost 0,2m od nechráněných PVSEK a 0,1m od PVSEK uložených 
v chráničkách. Kanalizační revizní a sběrné šachty musí být umístěny min. 0,5m od trasy PVSEK. 
Sběrné šacty ve Zbýšově u parc.č. 412, 413, 414, v Šaraticích u parc.č. 156, 377, 526, 6, 710, 717, 719 a 
Hostěrádkách u parc.č. 1013/3, 84, 92 jsou navrženy přímo v trase PVSEK, Šachty je nutné přesunout 
v souladu s výše uvedenými podmínkami. Obnažené PVSEK musí být řádně zajištěno proti prověšení. 

 Vyjádření o existenci sítě el. komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě el. komunikací společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s., č.j. 622391/14, ze dne 20.06.2014, vydala O2 Czech Republic, a.s. 

 Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodů pro vydání 
vyjádření vydává společnost O2 Czech Republik a.s. následující: dojde ke střetu se sítí elektronických 
komunikací SEK společnosti O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém 

výřezu z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic, a.s. Ochranné pásmo SEK je stanoveno 
rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK. 

 Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit s e Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 
společnosti O2 Czech Republic, a.s., které jsou nedílnou součástí vyjádření. 

 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách 
práce v jeho blízkosti, zn. L14369 - Z051404586, ze dne 11.02.2014, vydala E.ON Servisní, s.r.o., zejména: 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, nadzemní vedení 
NN, distribuční trafostanice VN/NN.  

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení jste 
povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku osob nebo zdraví 
el. proudem zejména tím, že bude zajištěno: 
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 

provádějící dokumentace. 
- Vyřešení způsobů provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a 

sdělovacím zařízením v PD a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. 
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti 

podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor 
zemních prací povinen provést výkop ručně kopaných sond. 

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou 
osobou a označení výstražnými tabulkami. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vyhrazujeme při 
vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopů. O kontrole bude 
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. 

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího 
vedení.  

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD. 

 Podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická 
síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. značka T13819 – Z061335757, ze dne 19.05.2014, zejména: 
ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy 
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při splnění těchto podmínek: 
 V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně 

dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP 

těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny :  
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 

život, zdraví či majetek osob;   
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

 V místě křížení podzemního vedení kanalizací, bude toto vedení uloženo do betonových nebo 
plastových koryt na náklady investora stavby. V blízkosti podpěrných bodů NN bude výkop realizován 
minimálně 1m do těchto PB u VN bude tato vzdálenost 2m a u distribuční trafostanice VN/NN 3m 
současně s tímto nesmí být narušena statika tohoto zařízení. Šachty kanalizace a stavby související 
s kanalizací, budou umístěny mimo ochranné pásmo vedení. 

 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré 
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 ochranného pásma trvale informováni. 

 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací 
v blízkosti podzemního kabelového vedení. 

 Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.  

 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou 

nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. 
Další podmínky pro zabezpečení našeho 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 ECZR 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. 

 Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení 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 

 u nadzemního vedení nechávat růst porosty na výšku 3m. 

 u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 
hmotnosti nad 6t. 

 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení 
distribuční soustavy v provozování ECD  a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 12.02.2014. 

 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN, NN, 
bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření 
pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit vodičům v OP nadzemního vedení 
22kV 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. 

 Vyjádření vodoprávní řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ v k.ú. Zbýšov, 
Šaratice, Hostěrádky, č.j. ÚAPP-200/14, ze dne 29.07.2014, Ústav archeologické památkové péče Brno 

 Vyjádření vodoprávní řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, okr. Vyškov, zn. 
3411/14, ze dne 29.07.2014, Archeologický ústav AV ČR, Brno 

 Vyjádření spoluvlastníka č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov, Tomáš Horáček, ze dne 21.08.2014 

 Investor stavby kanalizace nechá zpracovat statický posudek stavby rodinného domu č.p. 64, obec 
Hostěrádky-Rešov před zahájením stavby v místě bezprostředního souběhu stavby kanalizace stoky 
„A“ a rodinného domu č.p. 64 obec Hostěrádky-Rešov a následně po dokončení kanalizace stoky „A“ za 
rodinný dům č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov, nechá investor stavby zpracovat opětovné statické 
posouzení nemovitosti č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov. Posouzení statiky domu č.p. 64, obec Hostěrádky-

Rešov  uhradí investor stavby vodního díla. Oba statické posudky domu č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov budou 
po jejich vypracování předány spoluvlastníku nemovitosti č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov do 5-ti dnů po jejich 
vypracování. V případě poškození domu č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov  uhradí investor náhradu škody. 

 

 

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 

Připomínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích, jak je shora uvedeno, byly vzaty na vědomí, 
byly zapracovány do podmínek rozhodnutí a bude jim vyhověno.  
V průběhu vodoprávního řízení byly dále podány námitky ve věci vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov, 
oblast Mlýnský náhon, které jsou MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávním úřadem uvedeny ve 
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spise pod následujícími č.j. ZP/17702-14/1558-2014/Več, ze dne 06.08.2014, č.j. ZP/18040-
14/1558-2014/Več, ze dne 11.08.2014 a č.j. ZP/18450-14/1558-2014/Več, ze dne 18.08.2014. 
Námitka vedená ve spise pod č.j. ZP/17702-14/1558-2014/Več, ze dne 06.08.2014 se zamítá. 
Námitka vedená ve spise pod č.j. ZP/18040-14/1558-2014/Več, ze dne 11.08.2014 se zamítá. 
Námitce resp. dotazu vedeno ve spise pod č.j. ZP/18450-14/1558-2014/Več, ze dne 18.08.2014 se 
vyhovuje. Zdůvodnění rozhodnutí ve věci podaných námitek resp. dotazu je uvedeno v části 
Odůvodnění tohoto rozhodnutí. 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 04.03.2014 podal Městskému úřadu Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní 
úřad Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061, který zastupuje dle plné moci 
ze dne 17.02.2014 inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 
44569688  žádost  o stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, 
Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, stavba je členěna na následující objekty TZ 100 – Stoková síť, TZ 
200 – Vakuové stanice, TZ 300 – ČOV Šaratice, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, obec Zbýšov, 
obec, Hostěrádky-Rešov, č.h.p. 4-15-03-083, 4-15-03-084, 4-15-03-085, 4-15-03-088, katastrální 
území Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky, na pozemcích parc. č. 7, 15/1, 15/2, 33, 52, 53/1, 53/4, 58, 
96, 98, 101, 181, 182, 183/1, 277/1, 277/2, 277/3, 297/1, 298/1, 317, 355, 365, 395/1, 396/1, 
505/3, 504, 505/1, 505/2, 506/1, 528/1, 546/2, 566/2, 589/1, 589/2, 621, 646/1, 659/3, 659/5, 708, 
709, 716, 760/1, 760/6, 796/1, 799/1, 799/2, 820, 837, 838/1, 839/1, 840, 841, 856, 879, 903/1, 
922, 972, 974, 988, 990, 991, 1055, 3370/1, 5034, 5035, 5036/2, 5037, 5038, 5040, 5044, 5047/2, 
5048, 5052, 5058, katastrální území Šaratice; parc. č. 24/2, 42, 43, 218, 221, 224, 226, 231, 234, 
238, 241, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 258, 259, 280, 293, 312, 319, 321, 349, 350, 355, 357, 
361, 362, 365, 369, 372, 376, 405, 408, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 438, 513/7, 514, 518, 519, 
520, 526, 2806, 2807, 2816, 2855, 2556, 2857, 182/1, 195/1, 2206/1, 2206/2, 227/1, 227/3, 230/1, 
244/1, 261/1, 345/1, 347/1, 351/1, 353/1, 385/1, 385/2, 397/1, 398/20, 402/10, 404/1, 406/1, 406/3, 
416/1, 416/2, 507/8, 510/1, 510/9, 589/1, 594/2, 594/3, 594/4, 595/4, katastrální území Zbýšov 
parc. č. 2170 (pův. 2480/2), 2175 (pův.2484/3), 2227 (pův.2484/2), 2226 (pův.2485/13), 2228 
(pův.2485/14), 2327 (pův.2455), 2328 (pův.2501/3), 2329 (pův.2499/220), 1330 (pův. PK 1643/2), 
1460, 1461 (pův. PK 1461), 1011/8, 1420/1, 1642/2, 1642/3, 1643/1, 1643/2, 1643/3, 1644/5, 
1644/6, 1645/1, 2082/1, PK 1380/1 (PK 1452, 1456, 1457, 1473), 990, 1641, 1649, 1657 (PK 
1657), 1699, 1829, 1839, 1831/1, 1833/2, 1930/1, 1011/1, 1631/1, 1631/3, 1637/1, 1639/1 
(PK1639), 1642/2, 1642/3, 1645/1, 1651/3, 1651/4, 1652/1, 1655/1, 1655/3, 1655/6, 1655/11, 
1655/12, 1657 (PK 1657), 1684/1, 1697/2, 1830/26, 1832/2, 1830/4, 1830/5, 1830/6, 1830/7, 
1832/1, 1833/1, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/3, 1836/2, 1836/4, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 
1840/1, 1841/1, 1841/3, 1842/1, 1842/3, 1846/1, 1846/33, 1846/34, 2077/1, 2077/2, 2077/3, 
2078/1, 2082/1, 2082/3, 294/1, 339/4, 344/2, 344/4, 349/2, 369/1, 369/2, 605/164, 605/165, 
605/166, 605/198 (PK 368), 605/76, 605/77, 793/6, 794/2, 940/27, 979/15, 980/1, 980/2, st. 231, 
st. 299, st. 272, katastrální území Hostěrádky; vodní tok Litava, ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 
katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083. 

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že žádost o stavební povolení ke stavbě vodního díla 
„Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ vykazovala nedostatky podání. MěÚ 
Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávní úřad vyzval usnesením č.j. ZP/7343-14/1558-2014/Več, ze dne 
27.03.2014 žadatele k doplnění. Lhůta k doplnění podkladů žádosti o stavební povolení ke stavbě 
vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ byla na žádost účastníka 
řízení ze dne 18.04.2014 prodloužena do 30.06.2014.  

Dne 30.06.2014 podal Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061, které 
zastupuje dle  plné moci ze dne 17.02.2014 inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 
899, 440 01 Louny, IČ 44569688 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových pro vodní dílo „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, kraj 
Jihomoravský, obec Šaratice, katastrální území Hostěrádky, vodní tok Litava, ř. km 16,330, 
parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083. Dnem podání bylo ve věci 
zahájeno řízení. 
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Vodoprávní úřad MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí spojil z moci úřední řízení ve věci 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro vodní dílo „Kanalizace a ČOV 
Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, katastrální území 
Hostěrádky, vodní tok Litava, ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, 
č.h.p. 4-15-03-083 a řízení ve věci stavebního povolení k vodnímu dílu „Kanalizace a ČOV 
Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“. 

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný 
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům státní správy pozvánkou č.j. ZP/16182-14/1558-2014/Več, ze dne 21.07.2014, kterou  
bylo nařízeno ústní jednání a místní šetření na den 21.08.2014. Pozvaní účastníci řízení byli 
zároveň vodoprávním úřadem upozorněni na koncentrační zásadu tohoto řízení, tj. na okolnost, že 
své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do skončení jednání, a že na námitky a 
připomínky doručené po tomto jednání nebude brán zřetel. Účastníci řízení byli poučeni, že jsou 
oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu ustanovení § 36, § 37 a § 38 správního řádu, 
zejména mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, že se mohou 
nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování třeba 
prokázat písemnou plnou mocí, která je založena do spisu jako nedílná součást. Vzhledem 
k rozsahu liniové stavby s velkým počtem účastníků řízení MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního 
prostředí, vodoprávní úřad doručoval oznámení o zahájení vodoprávního řízení v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 1 a ust. § 144 odst. 1 správního řádu formou veřejné vyhlášky. 

K oznámení o zahájení řízení č.j. ZP/16182-14/1558-2014/Več, ze dne 21.07.2014 bylo doručeno: 
 Vyjádření k oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-

Rešov“ v k.ú. Zbýšov, Šaratice, Hostěrádky, č.j. ÚAPP-200/14, ze dne 29.07.2014, Ústav archeologické památkové 
péče Brno, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/17120-14/1558-2014/Več 

 Vyjádření k vodoprávnímu řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, okr. Vyškov, 
zn. 3411/14, ze dne 29.07.2014, Archeologický ústav AV ČR, Brno, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. 
ZP/17087-14/1558-2014/Več 

 Podání námitky ve věci vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov, oblast Mlýnský náhon, ze dne 06.08.2014, vedené MěÚ 
Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/17702-14/1558-2014/Več 

 Podání námitky ve věci vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov, oblast Mlýnský náhon, ze dne 11.08.2014, vedené MěÚ 
Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/18040-14/1558-2014/Več 

 Podání námitky respektive dotazu – kanalizace k.ú. Zbýšov, pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov, ze dne 18.08.2014, 
vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/18450-14/1558-2014/Več 

Při ústním jednání (místním šetření) a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že žádosti 
o stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byly doloženy 
všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o 
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a 
dalšími doklady, ze znění pozdějších změn a to: 

 Projektová dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, zpracovala společnost 
inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688, Ing. Pavel Mrzena, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400759, z data červenec 2013, dodatek č.1 projektové 
dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ k zúžení žádosti investora stavby o stavební 
povolení, vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
ČKAIT 0400759, z data srpen 2014, zak.č. 13-2787-34. 

 Územní rozhodnutí č. 18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Opravné rozhodnutí č. 224/2011, č.j. SU/19471-12/3925-2012/SV, ze dne 19.10.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Opravné rozhodnutí č. 225/2012, č.j. SU/19479-12/3925-2012/SV, ze dne 19.10.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, 
Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Souhlas s vydání stavebního povolení stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ 
č.j.SU/17331-12/4309-2011/SV, ze dne 25.09.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně 
plánovacího úřadu 

 Stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení, č.j. ZP/17320-12/21-2012/ZAV, ze dne 31.10.2012, vydal MěÚ 
Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí 

 Vyjádření k záměru stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, č.j. SU/20353-11/72-2011/Šil, ze 
dne 21.11.2011, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

 Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu 
přístupové cesty k ČOV, č.j. ZP/13530-11/4040-2011/And, ze dne 24.08.2011, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor 
životního prostředí. 
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 Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu 
„Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, č.j. ŽP/14552-08/401-2008/Čer, ze dne 17.07.2008, vydal 
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí 

 Závazné stanovisko – souhlas s návrhem trasy pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, 
č.j. ŽP/13523-08/402-2008/Čer, ze dne 02.07.2008, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí 

 Závazné stanovisko k projektu stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, č.j. DSH/2329-
11/1040-2011/Jnb, ze dne 15.02.2011, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Rozhodnutí (zvláštní užívání silnice: umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním 
pozemku, na něm nebo na mostních objektech), č.j. DSH/20701-11/4926-2011/Jnb, ze dne 24.11.2011, vydal MěÚ 
Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství dopravy 

 Rozhodnutí povolní zvláštní užívání komunikace, č.j. SAR/451/2011, ze dne 02.11.2011, vydal Obecní úřad Šaratice 

 Rozhodnutí povolní zvláštní užívání komunikace, č.j. 567-1/2011, ze dne 21.11.2011, vydal Obecní úřad Zbýšov 

 Rozhodnutí povolní zvláštní užívání komunikace, č.j. 567-1/2011, ze dne 09.12.2011, vydal Obecní úřad Hostěrádky-
Rešov 

 Stanovisko správce povodí a toků Mlýnský náhon Zbýšov – Újezd a Hostěrádského potoka a vyjádření přímého 
správce toků Litava, Mlýnský náhon Zbýšov – Újezd a Hostěrádského potoka provoz Koryčany, značka 
PM068900/2012-203/Ko, ze dne 29.01.2013, vydal podnik Povodí Moravy, s.p. 

 Sdělení správce povodí a VVT Litava a sdělení přímého správce toků Litava, Mlýnský náhon Zbýšov – Újezd a 
Hostěrádského potoka provozu Brno, značka PM050316/2012-203/Ko, ze dne 30.10.2012, vydal podnik Povodí 
Moravy, s.p. 

 Stanovisko správce povodí a VVT Litava, vyjádření přímého správce toku Litava – provoz Brno (územní řízení), 
značka PM049599/2010-203/Ko, ze dne 17.12.2010, vydal podnik Povodí Moravy, s.p. 

 Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – 
Rešov“, č.j. LCR952/001925/2013, ze dne 21.05.2013, vydal podnik Lesy České republiky, s.p. 

 Souhlas ke zřízení stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka MO-SOO0314/13-
2/Vb DUCR-13586/13/Vb, ze dne 18.03.2013, vydal Drážní úřad, sekce stavební – oblast Olomouc 

 Závazné stanovisko, č.j. KHSJM 46130/2012/VY/HOK, ze dne 01.10.2012, vydala Krajská hygienická stanice JMK, 
Územní pracoviště Vyškov 

 Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Ev. č. HSBM-8-13-4/6-OPR-2008, ze dne 
24.10.2012, vydal Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Vyškov 

 Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby: „Šaratice – kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky“, č.j. ČIL-30.7.2007/24888-N, vydalo Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní 
a zřídel  

 Stanovisko k PD stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“ pro stavební řízení, č.j. KRPB-
249231-4/ČJ-2012-061806, ze dne 06.11.2012 

 Vyjádření zn. PFČR427930/2012/123/Šk, ze dne 06.11.2012 vydal Pozemkový fond České republiky, Krajské 
pracoviště pro Jihomoravský kraj 

 Závazné stanovisko Sp.zn. 46339/2014-6440-OÚZ-BR, ze dne 11.06.2014, vydalo Ministerstvo obrany ČR, agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno 

 Sdělení město Újezd u Brna, značka 3607/2012/UUB/SK, ze dne 01.11.2012 

 Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, 
Hostěrádky-Rešov“, okr. Vyškov, značka 3969/12, ze dne 04.10.2012, vydal Archeologický ústav AV ČR 

 Stanovisko ke stavbě „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 5000690700, ze dne 
26.09.2012, JMP Net, s.r.o., zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s. 

 Stanovisko ke stavbě „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 5000654233, ze dne 
24.07.2012, JMP Net, s.r.o., zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s. 

 Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení, stavba „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky Rešov“, zn. 
2960/13-OŘ BNO-ÚT, ze dne 25.02.2013, vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno 
(dle podmínky SŽDC, s.o. vydáno souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a 
zařízení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC, značka 16015/2014, ze dne 29.08.2014) 

 Vyjádření k PD „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 2012-01534/0611/TÚ/so, ze dne 
12.07.2012, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

 Vyjádření ke stavebnímu řízení „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 5965/2013-
Vy/DaZd, ze dne 17.05.2013, vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov 

 Souhlas s umístěním stavby „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“, značka 899/2012/Vy/DoIv, ze 
dne 20.01.2012, vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov 

 Vyjádření k umístění stavby „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov“ a k povolení zvláštního 
užívání dotčených silnic, značka 18799/2011/Vy/DoIv, ze dne 22.11.2011, vydala Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Vyškov 

 Vyjádření o existenci sítě el. komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě el. komunikací společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s., č.j. 113221/12, ze dne 02.07.2012, vydala Telefónica Czech Republic, a.s. 

 Podmínky ochrany podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) stanovené k ochraně veřejné sítě 
elektronických komunikací (PVSEK) stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., značka 113221/12-POS, ze dne 18.10.2012 

 Vyjádření o existenci sítě el. komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě el. komunikací společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s., č.j. 622391/14, ze dne 20.06.2014, vydala O2 Czech Republic, a.s. 
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 Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách 
práce v jeho blízkosti, zn. L14369 - Z051404586, ze dne 11.02.2014, vydala E.ON Servisní, s.r.o. 

 Podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., značka T13819 – Z061407298, vydala E.ON Česká republika, s.r.o. 

 Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 12010891 – Zřízení nového odběrného 
místa, značka P6612/12010891/3610017539, ze dne 27.10.2011, vydala E.ON Česká republika, s.r.o. 

 Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12010891, ze dne 21.11.2011 (Šaratice) 

 Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 12010894 – Zřízení nového odběrného 
místa, značka P6612/12010894/3610017537, ze dne 27.10.2011, vydala E.ON Česká republika, s.r.o. 

 Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12010894, ze dne 21.11.2011 (Zbýšov) 

 Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., k žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 12010911 – Zřízení nového odběrného 
místa, značka P6612/1201911/3610017534, ze dne 27.10.2011, vydala E.ON Česká republika, s.r.o. 

 Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12010911, ze dne 21.11.2011 (Hostěrádky - Rešov) 

 Podmíněný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) 
v provozování E,ON Česká republika, s.r.o., značka Z0347-Z061223540, ze dne 25.07.2012, vydala E.ON Česká 
republika, s.r.o. 

 Závazek o zabezpečení a odstraňování závad vzniklých v tělese silnice II., III.třídy , k.ú. Šaratic, Zbýšov, Hostěrádky, 
poskytnutí údajů o prostorové poloze podzemního vedení, atd. zástupce vlastníka kanalizace a SÚS JMK, p.o.k, 
Oblast Vyškov, ze dne 12.10.2011 

 Smlouvy o právu stavby k pozemkům určeným k výstavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV Šaratic, Zbýšov, 
Hostěrádky – Rešov“, k.ú. Šaratic, k.ú. Zbýšov, k.ú. Hostěrádky, k.ú. Újezd. 

 Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav a právních předpisů 
stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč uhrazen dne 21.08.2014 

 Vyjádření k oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-
Rešov“ v k.ú. Zbýšov, Šaratice, Hostěrádky, č.j. ÚAPP-200/14, ze dne 29.07.2014, Ústav archeologické památkové 
péče Brno, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/17120-14/1558-2014/Več 

 Vyjádření k vodoprávnímu řízení pro stavbu „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, okr. Vyškov, 
zn. 3411/14, ze dne 29.07.2014, Archeologický ústav AV ČR, Brno, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. 
ZP/17087-14/1558-2014/Več 

Při ústním jednání (místním šetření) a v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
a) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily a daly své stanovisko popř. vyjádření výše uvedené 

dotčené orgány státní správy a organizace. 
b) Projektovou dokumentaci „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, zpracovala 

společnost inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 
44569688, Ing. Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
0400759, z data červenec 2013, dodatek č.1 projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ k zúžení žádosti, vypracoval zodpovědný projektant Ing. 
Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400759, z data srpen 
2014, zak.č. 13-2787-34. 

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí č.18/2012, č.j.SU/14377-
11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně 
plánovacího úřadu 

d) MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, vydal souhlas pod 
č.j. SU/17331-12/4309-2011/SV, ze dne 25.09.2012  podle   ust.  §  15  stavebního zákona. 

e) Povolení k vypouštění odpadních vod z vodního díla ČOV Šaratice do vod povrchových, vodní 
tok Litava, ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083, 
orientační určení polohy na výusti do vodního toku (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém 
systému S-JTSK): X_1171059.23; Y_585776.39 ke stavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ bylo vydáno na dobu do 31.12.2020.  

f) Podrobnosti měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových jsou 
stanoveny ve II. výrokové části rozhodnutí, podmínky vypouštění jsou stanoveny ve III. 
výrokové části rozhodnutí. 

g) Emisní limity byly doplněny o emisní limit Nc, sledování v četnosti 12 x ročně dle požadavku 
správce povodí, Povodí Moravy, s.p. 
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h) Při místním šetření dne 21.08.2014 požádal investor stavby o zúžení žádosti, které spočívá ve 
zkrácení trasy kanalizace stoka C1-2 o obci Zbýšov. Stoka C1-2 v obci Zbýšov bude ukončena 
na pozemku parc.č. 321, k.ú. Zbýšov, za SŠ533. Délka stoky C1-2 bude 73,45m. (Zbývající 
část v délce 157,10m není předmětem stavebního povolení). Kanalizační stoka C1-1 vedena na 
pozemcích 416/1, 416/2, k.ú. Zbýšov v souladu s celkovou situací (č. výk. E) z územního řízení, 
navazující stoka C1-1.1 bude zkrácena o 4,70m. K zúžení žádosti investorem zpracován 
dodatek č.1 projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, 
vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby ČKAIT 0400759, z data srpen 2014, zak.č. 13-2787-34. Uvedený 
dodatek je součástí schválené projektové dokumentace stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice-
Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“.    

i) Termín dokončení stavby byl stanoven do 31.12.2016. Po dokončení ČOV Šaratice bude 
předložena vodoprávnímu úřadu, MěÚ Slavkov u Brna, OŽP žádost o zkušební provoz ČOV 
Šaratice do 15.01.2017. Délka trvání zkušebního provozu ČOV Šaratice bude stanovena ve 
vodoprávním řízení na základě podané žádosti o zkušební provoz ČOV Šaratice. U ostatních 
staveb vodních děl investor v termínu nejpozději do 15.01.2017 požádá o kolaudační souhlas. 

j) Správní poplatek stanovený  dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších úprav a právních předpisů stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. h) ve výši 
3000,- Kč uhrazen při místním šetření dne 21.08.2014 

k) Tomáš Horáček, Hostěrádky-Rešov, č.p. 64 do protokolu při místním jednání dne 21.08.2014 
uvedl … jako spolumajitel nemovitosti č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov z důvodu vedení trasy 
kanalizace stoky A v obci Hostěrádky-Rešov, která je navržená v bezprostřední blízkosti RD 
č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov požaduji, aby investor stavby kanalizace provedl statický 
posudek stavby rodinného domu č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov před zahájením stavby 
v místě bezprostředního souběhu stavby kanalizace stoky A a rodinného domu č.p. 64 obec 
Hostěrádky-Rešov a následně po dokončení kanalizace stoky A za rodinným domem č.p. 64, 
obec Hostěrádky-Rešov nechal investor stavby zpracovat opětovné statické posouzení 
nemovitosti č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov. Posouzení statiky domu č.p. 64, obec Hostěrádky-
Rešov  uhradí investor stavby vodního díla, oba statické posudky domu č.p. 64, obec 
Hostěrádky-Rešov budou po jejich vypracování předány spoluvlastníku nemovitosti č.p. 64, 
obec Hostěrádky-Rešov do 5-ti dnů za účelem seznámení se s nimi.  
Dále spoluvlastník nemovitosti č.p. 64, obec Hostěrádky-Rešov do protokolu při místní šetření 
uvedl, že preferuje přeložku trasy kanalizace stoka A. A trvá na tom, aby do dvou měsíců po 
faktickém zahájení stavby (o tomto termínu požaduje být informován investorem stavby), zahájil 
investor projektovou přípravu na změnu stavby před dokončením. V případě přeložení trasy 
kanalizace stoky A, nevyžaduji zpracování statických posudků své nemovitosti č.p.64, obec 
Hostěrádky-Rešov. 
Investor stavby Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061 do protokolu při 
místním jednání dne 21.08.2014 uvedl … akceptuje tyto podmínky a zavazuje se je splnit… 

l) Zdeněk Pokorný, Zbýšov , č.p. 58 do protokolu při místním jednání dne 21.08.2014 uvedl, 
…souhlasím s vedením stoky C dle předložené projektové dokumentace, za podmínky, že do 
dvou měsíců od zahájení stavby investor zahájí projektovou přípravu změny vedení části stoky 
C vedené Mlýnským potokem týkající se úseku od parc.č. 293 až po parc.č. 304 s tím, že je 
toto vedení trasy s vlastníky pozemků předjednáno. 
Investor stavby Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061 do protokolu při 
místním jednání dne 21.08.2014 uvedl … zavazujeme se ke splnění požadavku přeložení části 
trasy stoky C (Mlýnský potok)… 

m) Podání námitky ve věci vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov, oblast Mlýnský náhon, ze dne 
06.08.2014, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/17702-14/1558-2014/Več 
„…Zdeněk Pokorný, vlastník rodinného domu č.p. 58 v obci Zbýšov na pozemcích parcela č. 
296 a parcela č. 297, k.ú. Zbýšov podávám tímto námitku proti způsobu vedení kanalizace 
v k.ú. Zbýšov v oblasti Mlýnského potoka…..Námitka směřuje jen proti nelogickému rozbití 
břehů potoka a hlavně proti dalšímu kácení vzrostlých stromů v obci Zbýšov….“ 
K podané námitce se uvádí, trasa kanalizační stoky C (pro oblast Mlýnského potoka) je vedena 
v uvedené oblasti na pozemku parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov. Umístění trasy kanalizace stoky C na 
pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov bylo povoleno při územním řízení, pozemek je uveden 
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v územním rozhodnutí č. 18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal 
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu. Vlastník pozemku 
parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov, kterým je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 zastoupená 
Ing. Martinem Hořavou, ředitelem odboru Odloučeného pracoviště Vyškov uzavřel s investorem 
stavby Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061 smlouvu o souhlasu 
s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM ze dne 15.08.2014. 
Vlastník pozemku parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov se stavbou za podmínek uvedených ve smlouvě 
ze dne 15.08.2014 souhlasí. Dále se uvádí, že zdejší vodoprávní úřad není příslušný 
rozhodovat ve věci kácení dřevin. Kácení dřevin podléhá projednání příslušnému orgánu 
ochrany přírody. Na základě výše uvedeného se podaná námitka zamítá.  

n) Podání námitky ve věci vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov, oblast Mlýnský náhon, ze dne 
11.08.2014, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/18040-14/1558-2014/Več 
„…Mgr. Jaromír Kopuletý, Prušánecká 6, 628 00 Brno, který zastupuje dle plné moci vlastníka 
pozemku parc.č. 576, 577/1, 578/1, k.ú. Zbýšov Mgr. Roman Medecki, Ph.D. ….Podáváme 
tímto námitku proti způsobu vedení kanalizace v k.ú. Zbýšov v oblastí Mlýnského potoka. Jak 
bylo zjištěno z projektové dokumentace, měla by být kanalizace a jedna z jejích stokových tratí 
vedení břehem nebo snad přímo korytem Mlýnského potoka, odbočka u parc.č. 305, k.ú. 
Zbýšov až po parc.č. 295 v k.ú. Zbýšov. Navíc se v pravém břehu potoka nachází vzrostlé 
stromy, které by musely být odstraněny včetně jejich kořenového systému a tím pádem 
nebezpečným způsobem narušen vodní režim…“ 
K podané námitce se uvádí, trasa kanalizační stoky C (pro oblast Mlýnského potoka) je vedena 
v uvedené oblasti na pozemku parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov. Umístění trasy kanalizace stoky C na 
pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov bylo povoleno při územním řízení, pozemek je uveden 
v územním rozhodnutí č. 18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal 
MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu. Vlastník pozemku 
parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov, kterým je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 zastoupená 
Ing. Martinem Hořavou, ředitelem odboru Odloučeného pracoviště Vyškov uzavřel s investorem 
stavby Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061 smlouvu o souhlasu 
s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM ze dne 15.08.2014. 
Vlastník pozemku parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov se stavbou za podmínek uvedených ve smlouvě 
ze dne 15.08.2014 souhlasí. Dále se uvádí, že zdejší vodoprávní úřad není příslušný 
rozhodovat ve věci kácení dřevin. Kácení dřevin podléhá projednání příslušnému orgánu 
ochrany přírody. Na základě výše uvedeného se podaná námitka zamítá.  

o) Podání námitka respektive dotaz – kanalizace k.ú. Zbýšov, pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov, 
ze dne 18.08.2014, vedené MěÚ Slavkov u Brna, OŽP pod č.j. ZP/18450-14/1558-2014/Več 
„…Mgr. Jaromír Kopuletý, Prušánecká 6, 628 00 Brno, který zastupuje vlastníka pozemku 
parc.č. 576, 577/1, 578/1, k.ú. Zbýšov Mgr. Roman Medecki, Ph.D. ….mám další námitku resp. 
dotaz – z jakého důvodu je v oznámení o vodoprávním řízení, jeho zahájení ze dne 21.07.2014 
ve třetím odstavci „katastrální území Zbýšov“ vynecháno parc.č. 589/1, parcelní číslo tolik 
kritizovaného úseku kanalizace v Mlýnském potoce…“ 
K podané námitce resp. dotazu se uvádí, že pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov nebyl 
v oznámení zahájení řízení uveden z důvodu administrativní chyby při psaní. Na základě výše 
uvedeného se podané námitce resp. připomínce vyhovuje. K výše uvedené námitce se 
doplňuje, že při místním jednání dne 21.08.2014 byla administrativní chyba opravena, pozemek 
byl řádně zapsán do protokolu z místního jednání včetně ústní omluvy za administrativní chybu. 
Dále je konstatováno, že uvedený pozemek parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov je uveden v územním 
rozhodnutí č.18/2012, č.j. SU/14377-11/4309-2011/SV, ze dne 30.01.2012, vydal MěÚ Slavkov 
u Brna, Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu. Vlastník pozemku parc.č. 589/1, k.ú. 
Zbýšov kterým je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Martinem 
Hořavou, ředitelem odboru Odloučeného pracoviště Vyškov uzavřel s investorem stavby 
Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Šaratice, IČ 75103061 smlouvu o souhlasu s realizací 
stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM ze dne 15.08.2014. Vlastník 
pozemku parc.č. 589/1, k.ú. Zbýšov se stavbou za podmínek uvedených ve smlouvě ze dne 
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15.08.2014 souhlasí.  
p) Vzhledem k rozsahu liniové stavby s velkým počtem účastníků řízení MěÚ Slavkov u Brna, 

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad doručuje rozhodnutí v souladu s ustanovením § 25 
odst. 1 a ust. § 144 odst. 1 správního řádu formou veřejné vyhlášky. 

q) Posouzení vodoprávního úřadu: 
V průběhu řízení (popř. písemně před jeho zahájením) se vyjádřili všichni známí účastníci řízení. 
Žádné stanovisko k věci neobsahovalo námitky takového druhu, aby znemožňovalo povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ČOV Šaratice do vod povrchových, vodní tok 
Litava, ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083, 
orientační určení polohy na výusti do vodního toku (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém 
systému S-JTSK): X_1171059.23; Y_585776.39 ke stavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ a stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a 
ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, kde stavba je členěna na následující objekty TZ 100 – 
Stoková síť, TZ 200 – Vakuové stanice, TZ 300 – ČOV Šaratice, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, 
obec Zbýšov, obec, Hostěrádky-Rešov, č.h.p. 4-15-03-083, 4-15-03-084, 4-15-03-085, 4-15-03-
088, katastrální území Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky, na pozemcích k.ú. Šaratice, k.ú. Zbýšov, k.ú. 
Hostěrádky, pozemek parc. č. 7, 15/1, 15/2, 33, 52, 53/1, 53/4, 58, 96, 98, 101, 181, 182, 183/1, 
277/1, 277/2, 277/3, 297/1, 298/1, 317, 355, 365, 395/1, 396/1, 505/3, 504, 505/1, 505/2, 506/1, 
528/1, 546/2, 566/2, 589/1, 589/2, 621, 646/1, 659/3, 659/5, 708, 709, 716, 760/1, 760/6, 796/1, 
799/1, 799/2, 820, 837, 838/1, 839/1, 840, 841, 856, 879, 903/1, 922, 972, 974, 988, 990, 991, 
1055, 3370/1, 5034, 5035, 5036/2, 5037, 5038, 5040, 5044, 5047/2, 5048, 5052, 5058, k.ú. 
Šaratice, pozemek parc. č. 24/2, 42, 43, 218, 221, 224, 226, 231, 234, 238, 241, 247, 250, 251, 
252, 253, 255, 258, 259, 280, 293, 312, 319, 321, 349, 350, 355, 357, 361, 362, 365, 369, 372, 
376, 405, 408, 418, 421, 424, 427, 430, 433, 438, 513/7, 514, 518, 519, 520, 526, 2806, 2807, 
2816, 2855, 2556, 2857, 182/1, 195/1, 2206/1, 2206/2, 227/1, 227/3, 230/1, 244/1, 261/1, 345/1, 
347/1, 351/1, 353/1, 385/1, 385/2, 397/1, 398/20, 402/10, 404/1, 406/1, 406/3, 416/1, 416/2, 507/8, 
510/1, 510/9, 589/1, 594/2, 594/3, 594/4, 595/4, k.ú. Zbýšov, pozemek parc. č. 2170 (pův. 2480/2), 
2175 (pův.2484/3), 2227 (pův.2484/2), 2226 (pův.2485/13), 2228 (pův.2485/14), 2327 (pův.2455), 
2328 (pův.2501/3), 2329 (pův.2499/220), 1330 (pův. PK 1643/2), 1460, 1461 (pův. PK 1461), 
1011/8, 1420/1, 1642/2, 1642/3, 1643/1, 1643/2, 1643/3, 1644/5, 1644/6, 1645/1, 2082/1, PK 
1380/1 (PK 1452, 1456, 1457, 1473), 990, 1641, 1649, 1657 (PK 1657), 1699, 1829, 1839, 1831/1, 
1833/2, 1930/1, 1011/1, 1631/1, 1631/3, 1637/1, 1639/1 (PK1639), 1642/2, 1642/3, 1645/1, 
1651/3, 1651/4, 1652/1, 1655/1, 1655/3, 1655/6, 1655/11, 1655/12, 1657 (PK 1657), 1684/1, 
1697/2, 1830/26, 1832/2, 1830/4, 1830/5, 1830/6, 1830/7, 1832/1, 1833/1, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 
1835/3, 1836/2, 1836/4, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 1840/1, 1841/1, 1841/3, 1842/1, 1842/3, 
1846/1, 1846/33, 1846/34, 2077/1, 2077/2, 2077/3, 2078/1, 2082/1, 2082/3, 294/1, 339/4, 344/2, 
344/4, 349/2, 369/1, 369/2, 605/164, 605/165, 605/166, 605/198 (PK 368), 605/76, 605/77, 793/6, 
794/2, 940/27, 979/15, 980/1, 980/2, st. 231, st. 299, st. 272, k.ú. Hostěrádky, vodní tok Litava, 
ř. km 16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083. 

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení podané žádosti, projednávanou stavební 
dokumentaci z hlediska širších vodohospodářských zájmů, její doklady a vyjádření, stanoviska a 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, jednotlivých organizací a účastníků řízení a dospěl 
k závěru, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vodní tok Litava, ř. km 
16,330, parcelní číslo 2523 katastrální území Hostěrádky, č.h.p. 4-15-03-083, orientační určení 
polohy na výusti do vodního toku (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): 
X_1171059.23; Y_585776.39 a stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a ČOV 
Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov“, kde stavba je členěna na následující objekty TZ 100 – 
Stoková síť, TZ 200 – Vakuové stanice, TZ 300 – ČOV Šaratice, kraj Jihomoravský, obec Šaratice, 
obec Zbýšov, obec, Hostěrádky-Rešov, č.h.p. 4-15-03-083, 4-15-03-084, 4-15-03-085, 4-15-03-
088, katastrální území Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky dle projektové dokumentace „Kanalizace a 
ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, zpracovala společnost inPROJEKT LOUNY 
ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 44569688, Ing. Pavel Mrzena, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400759, z data červenec 2013 a 
dodatku č.1 projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“ 
k zúžené žádosti o stavební povolení, vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Mrzena, 
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autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400759, z data srpen 2014, zak.č. 13-
2787-34 je možné v daném případě vydat za podmínek a povinností výše uvedených.  Proto bylo 
rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno. 
 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí Palackého 
nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Zavadil, v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Slavkov u Brna 
 

Vypraveno dne: 24.09.2014 

 

 
 
Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce (obce Šaratice, obce Zbýšov, obce Hostěrádky-
Rešov a města Slavkov u Brna) nejméně po dobu 15 dnů. Na vyhlášce musí být označen orgán, 
který jej vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby. Po tomto označení bude 
rozhodnutí předáno na MěÚ Slavkov u Brna, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad. 
 

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………….… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
přílohy pro stavebníka: 

 Projektová dokumentace „Kanalizace a ČOV Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, zpracovala 
společnost inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 
44569688, Ing. Pavel Mrzena, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
0400759, z data červenec 2013 a dodatek č.1 projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV 
Šaratice-Zbýšov-Hostěrádky-Rešov“, vypracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Mrzena, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400759, z data srpen 2014, zak.č. 
13-2787-34 včetně štítku „Stavba povolena“ bude zaslána investorovi stavby po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

 
 

 

otisk 
úředního 
razítka 
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Doručí se: 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) 
1. Svazek obcí Litava, Náves 83, 683 52 Křenovice u Slavkova, IČ 75103061, které zastupuje dle plné 

moci ze dne 17.02.2014 inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ 
44569688 

2. Obec Šaratice, Šaratice 83, 683 52 Křenovice u Slavkova 
3. Obec Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice u Slavkova 
4. Obec Hostěrádky – Rešov, Hostěrádky – Rešov 212,  683 52 Křenovice u Slavkova 
5. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
6. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, Oblast 

Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov 
7. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 
 
Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
8. Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
9. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
10. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, Oblast 

Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov 
11. Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 
12. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
13. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
14. VKS PaP a.s., Štefánikova 74, 664 53 Újezd u Brna 
15. ZEV Šaratice, a.s., Chaloupky 354, 683 52 Křenovice u Slavkova  
16. České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, Regionální správa majetku 

Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 
17. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
18. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
19. RWE Distribuční služby, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
20. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/6, 140 22 Praha 
21. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
22. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, Servis kabelových sítí Brno, skupina 

ochrany a dokumentace, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno 
23. Hessová Anna, Šaratice 262, 683 52 Křenovice u Slavkova 
24. Kulhánek Jiří, Šaratice 281, 683 52 Křenovice u Slavkova 
25. Kulhánková Jarmila, Šaratice 81, 683 52 Křenovice u Slavkova 
26. Jarošek Petr, Šaratice 29, 683 52 Křenovice u Slavkova 
27. Jarošková Olga, Ostudy 29, 683 52 Křenovice u Slavkova 
28. Kaššovicová Marie, Šaratice 127, 683 52 Křenovice u Slavkova 
29. Filípková Libuše, Křižanovice 21, 683 57 Křižanovice  
30. Konečný Petr, Šaratice 132, 683 52 Křenovice u Slavkova 
31. Koukola Blažej, Šaratice 101, 683 52 Křenovice u Slavkova 
32. Holánová Jana, Kaleckého 1683/30, 636 00 Brno 
33. Dostálová Jana, Ing., Drahanovice 258, 783 44 Drahanovice 
34. Spáčilová Milada, V Sádku 900, 664 53 Újezd u Brna 
35. Šenková Marta, Zbýšov 193, 683 52 Křenovice u Slavkova 
36. Bednářová Alena, Havlíčkova 381, 683 52 Křenovice u Slavkova 
37. Koutný Radek, Kárníkova 1536/14, 621 00 Brno-Řečkovice 
38. Koutný František, Zbýšov 36, 683 52 Křenovice u Slavkova 
39. Svoboda Milan, Kubíkova 2291/12, 628 00 Brno 
40. Salava Josef, Zbýšov 35, 683 52 Křenovice u Slavkova 
41. Salavová Mirka, Fišova 415/19, 602 00 Brno 
42. Štěpánková Dagmar, Zbýšov 34, 68352 Křenovice u Slavkova 
43. Štěpánek Václav, Zbýšov 34, 683 52 Křenovice u Slavkova 
44. Chromík Jaroslav, Matice Slovenskej 1361/6, 957 01 Bánovce nad Bedravou, Slovensko 
45. Chromíková Lucie, Zbýšov 6, 683 52 Křenovice u Slavkova 
46. Štěpánková Dagmar, Zbýšov 34, 68352 Křenovice u Slavkova 
47. Štěpánek Václav, Zbýšov 34, 683 52 Křenovice u Slavkova 
48. Svoboda Michal, Zbýšov 33, 683 52 Křenovice u Slavkova 
49. Halouzka Marek, Zbýšov 32, 683 52 Křenovice u Slavkova 
50. Zelinka Jiří, Příční 500, 683 52 Křenovice 
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51. Mach Petr, Zbýšov 30, 683 52 Křenovice u Slavkova 
52. Machová Marie, Zbýšov 30, 683 52 Křenovice u Slavkova 
53. Borovský Petr, Zbýšov 29, 683 52 Křenovice u Slavkova 
54. Borovská Aloisie, Zbýšov 29, 683 52 Křenovice u Slavkova 
55. Vyplelová Hana MVDr., č.p.27, 683 52 Křenovice u Slavkova 
56. Pop Bohumil, Petra Jilemnického 370/18, 679 04 Adamov 
57. Popová Jana, Petra Jilemnického 370/18, 679 04 Adamov 
58. Kusáková Miroslava, Zbýšov 134, 683 52 Křenovice u Slavkova 
59. Kusák Jiří, Zbýšov 134, 683 52 Křenovice u Slavkova 
60. Franz Rudolf, Zbýšov 214, 683 52 Křenovice u Slavkova 
61. Skalička Marek, Ondratice 173, 798 07 Ondratice 
62. Skaličková Markéta, Zbýšov 59, 683 52 Křenovice u Slavkova 
63. Čáslavová Libuše, Zbýšov 130, 683 52 Křenovice u Slavkova 
64. Sotolářová Vladimíra, Zbýšov 124, 683 52 Křenovice u Slavkova 
65. Boleloucký Zdeněk, MUDr. Doc., Sportovní 564/14, 682 01 Vyškov 
66. Nováková Marie, Zbýšov 133, 683 52 Křenovice u Slavkova 
67. Novák Vladimír, Zbýšov 185, 683 52 Křenovice u Slavkova 
68. Svobodová Jarmila, Zbýšov 162, 683 52 Křenovice u Slavkova 
69. Zieglová Evženie, Zbýšov 173, 683 52 Křenovice u Slavkova 
70. Dufková Hana, Zbýšov 157, 683 52 Křenovice u Slavkova 
71. Šafář Stanislav, Zbýšov 375, 683 52 Křenovice u Slavkova 
72. Hudeček Miroslav, Zbýšov 166, 68352 Křenovice u Slavkova 
73. Hudečková Petra, Zbýšov 166, 68352 Křenovice u Slavkova 
74. Vyhňák Josef, Zbýšov 181, 683 52 Křenovice u Slavkova 
75. Žalkovská Jarmila, Zbýšov 181, 638 52 Křenovice u Slavkova 
76. Kožnar Josef, Zbýšov 172, 683 52 Křenovice u Slavkova 
77. Kožnarová Jana, Zbýšov 172, 683 52 Křenovice u Slavkova 
78. Šmerdová Vlasta, Zbýšov 141, 683 52 Křenovice u Slavkova 
79. Lančák Ladislav, Pod Kaštany 2287/14, 616 00 Brno 
80. Bureš Filip, Jindřichova 2073/3, Žabovřesky, 616 00 Brno 
81. Lančák Ladislav, Pod Kaštany 2287/14, 616 00 Brno 
82. Kalouda Pavel, Zbýšov 165, 683 52 Křenovice u Slavkova 
83. Kaloudová Jana, Zbýšov 165, 683 52 Křenovice u Slavkova 
84. Fiala Jan, Zbýšov 154, 683 52 Křenovice u Slavkova 
85. Fialová Marie, Zbýšov 154, 683 52 Křenovice u Slavkova 
86. Lattenbergová Blanka, Zbýšov 170, 683 52 Křenovice u Slavkova 
87. Svoboda Milan, Zbýšov 159, 683 52 Křenovice u Slavkova 
88. Svobodová Libuše, Zbýšov 159, 683 52 Křenovice u Slavkova 
89. Štefanová Jiřina, Zbýšov 163, 683  52 Křenovice u Slavkova 
90. Škrla Vladimír, Zbýšov 168, 683 52 Křenovice u Slavkova 
91. Škrlová Anna, Zbýšov 168, 683 52 Křenovice u Slavkova 
92. Bendíková Hana, Chaloupky 53, 684 01 Kobeřice u Brna 
93. Dostal Rostislav, Mokrá 324, 664 04 Mokrá 
94. Brožová Libuše, Zbýšov 128, 59401 Jabloňov 
95. Popelák Josef, Zbýšov 187, 683 52 Křenovice u Slavkova 
96. Popelák Vít, Zbýšov 188, 683 52 Křenovice u Slavkova 
97. Simerská Dagmar, Zbýšov 164, 683 52 Křenovice u Slavkova 
98. Špaček Vlastimil, Zbýšov 114, 683 52 Křenovice u Slavkova 
99. Špačková Hana, Zbýšov 18, 683 52 Křenovice u Slavkova 
100. Chalúpek Martin Mgr. Zbýšov 204, 68352 Křenovice u Slavkova 
101. Chalúpková Marcela Mgr., Zbýšov 204, 68352 Křenovice u Slavkova 
102. Golda Roman, Zbýšov 220, 68352 Křenovice u Slavkova 
103. Golda Karin, Zbýšov 220, 68352 Křenovice u Slavkova 
104. Gráf Vladimír, Oderská 209/1, Starý Lískovec, 62500 Brno 
105. Kadula Jan, Zbýšov 219, 68352 Křenovice u Slavkova 
106. Kadulová Pavlína, Zbýšov 219, 68352 Křenovice u Slavkova 
107. Kleis Luboš Mgr., Zbýšov 222, 68352 Křenovice u Slavkova 
108.  Kleisová Hana Mgr., Zbýšov 222, 68352 Křenovice u Slavkova 
109. Malá Silvie Mgr., Zbýšov 245, 68352 Křenovice u Slavkova 
110. Novák Libor, Příční 595, 68352 Křenovice u Slavkova 
111. Slámečka Daniel, Zbýšov 205, 68352 Křenovice u Slavkova 
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112. Soušek Pavel, Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 75201 
113. Soušková Aneta, Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 75201 
114. Šnajdr Miroslav, Zbýšov 218, 68352 Křenovice u Slavkova 
115. Šnajdrová Kristýna Ing., Zbýšov 218, 68352 Křenovice u Slavkova 
116. Hudeček Vladimír, Dvorek 237, 683 52 Šaratice 
117. Bielik Igor, Mutěnická 4125/5, 628 00 Brno - Židenice 
118. Bedřech Vladimír, U rybníka 124/22, 664 41 Troubsko 
119. Bedřechová Marie, Zbýšov 144, 683 52 Křenovice u Slavkova 
120. Mazáčová Michaela, Petrov 449, 696 65 Petrov  
121. Mazáč Marek, Komenského 547, Strážnice, 696 62 
122. Svoboda Robert Zbýšov 194, 68352 Křenovice u Slavkova 
123. Svobodová Iveta Ing., Zbýšov 194, 68352 Křenovice u Slavkova 
124. Nováková Blanka, Zbýšov 185, 68352 Křenovice u Slavkova 
125. Šponerová Hana, Zbýšov 52, 68352 Křenovice u Slavkova 
126. Karafiát Josef a Martina, Zbýšov 22, 68352 Křenovice u Slavkova 
127. Škrla Petr, Bořetická 4090/16, Židenice, 62800 Brno 
128. Škrlová Pavlína, Bořetická 4090/16, Židenice, 62800 Brno 
129. Rujbr Jiří, Rerychova 1074/14, Bystrc, 63500 Brno 
130. Dřínovský Robert, Zbýšov 67, 68352 Křenovice u Slavkova 
131. Schovancová Zuzana, Palackého 423, 68352 Křenovice u Slavkova 
132. Borovská Jarmila, Zbýšov 79, 68352 Křenovice u Slavkova 
133. Orel Jiří, Zbýšov 174, 68352 Křenovice u Slavkova 
134. Hudcová Hana, Bochořákova 2537/11, Žabovřesky, 61600 Brno 
135. Kartus Jan, Blažovská 129, 66451 Jiříkovice 
136. Kartusová Ludmila, Zbýšov 18, 68352 Křenovice u Slavkova 
137. Ryšavý Igor, Dřevařská 871/33, Veveří, 60200 Brno 
138. Střelcová Ivana, Černého 779/5, Bystrc, 63500 Brno 
139. Sekanina Antonín, Hostěrádky – Rešov 332,683 52 Křenovice u Slavkova 
140. Sekaninová Helena, Hostěrádky – Rešov 332,683 52 Křenovice u Slavkova 
141. Robeš Václav, Hostěrádky – Rešov 100, 683 52 Křenovice u Slavkova 
142. Janoušková Eva, Hostěrádky – Rešov 266, 68352 Křenovice u Slavkova 
143. Janoušková Jindřiška, Hostěrádky – Rešov 266, 683 52 Křenovice u Slavkova 
144. Králová Zdeňka, Hostěrádky – Rešov 266, 683 52 Křenovice u Slavkova 
145. Kroupa Pavel, Kašnice 66, 691 72 Kašnice 
146. Paleček František, V Sádku 517, 664 53 Újezd u Brna 
147. Gruber Karel, Oblá 464/56, Nový Lískovec, 63400 Brno 
148. Langová Magdalena, Hostěrádky – Rešov 111, 68352 Křenovice u Slavkova 
149. Tretterová Lenka, Hostěrádky – Rešov 203, 68352 Křenovice u Slavkova 
150. Mazal Petr, Ing.,  Hostěrádky – Rešov 51, 68352 Křenovice u Slavkova 
151. Petráš Zdeněk, Hostěrádky 300, 683 52 Křenovice u Slavkova 
152. Císařová Jaroslava, Hostěrádky – Rešov 225, 68352 Křenovice u Slavkova 
153. Bílek Jaroslav, Hostěrádky – Rešov 241, 683 52 Křenovice u Slavkova 
154. Bílková Růžena, Hostěrádky – Rešov 241, 683 52 Křenovice u Slavkova 
155. Bednářová Zdeňka, Hostěrádky – Rešov 235, 683 52 Křenovice u Slavkova 
156. Bednář Oldřich, Hostěrádky – Rešov 235, 683 52 Křenovice u Slavkova 
157. Hudečková Josefa, Hostěrádky – Rešov 33, 68352 Křenovice u Slavkova 
158. Fúdorová Libuše, Ing., Hostěrádky – Rešov 8, 66471 Chudčice 
159. Tůma Antonín, RNDr., Údolní 579/47, 602 00 Brno 
160. Klvač Pavel, Hostěrádky – Rešov 201,68352 Křenovice u Slavkova 
161. Paukertová Jarmila PhDr., Zrzavého 1705/4, Řepy, 16300 Praha 
162. Cének Josef, Hostěrádky – Rešov 297, 683 52 Křenovice u Slavkova 
163. Krbečková Andrea, Hostěrádky – Rešov 163, 68352 Křenovice u Slavkova 
164. Krejčí Jarmila, Hostěrádky – Rešov 131, 683 52 Křenovice u Slavkova  
165. Krejčí Rudolf, Hostěrádky – Rešov 131, 683 52 Křenovice u Slavkova 
166. Herzánová Jana, Hostěrádky – Rešov 236, 683 52 Křenovice u Slavkova 
167. Doláková Ivona, Hostěrádky – Rešov 66, 68352 Křenovice u Slavkova 
168. Poulík Vladimír, Hostěrádky – Rešov 289, 683 52 Křenovice u Slavkova 
169. Bendíková Lucie, Tvarožná 79, 664 05 Tvarožná 
170. Majer František, Pěkná 681/42b, Chrlice, 64300 Brno 
171. Vosmek Jan, Hostěrádky – Rešov 209, 683 52 Křenovice u Slavkova 
172. Vosmeková Jiřina, Hostěrádky – Rešov 209, 683 52 Křenovice u Slavkova 
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173. Oliva Petr, Hostěrádky – Rešov 301, 683 52 Křenovice u Slavkova 
174. Robeš Jiří, Hostěrádky – Rešov 9, 683 52 Křenovice u Slavkova 
175. Pokorná Miluška, Hostěrádky – Rešov 240, 683 52 Křenovice u Slavkova 
176. Krejčí Nikola, Hostěrádky – Rešov 227, 683 52 Křenovice u Slavkova 
177. Krejčí Radmila, Hostěrádky – Rešov 227, 683 52 Křenovice u Slavkova 

 
Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků (doručuje se veřejnou vyhláškou) 
Vlastníci pozemků v katastrální území Šaratice, pozemek parc.č. 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 
57, 61, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 103, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 151, 154, 156, 158, 
159, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 184, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 
205, 207, 210, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 237, 239, 
241, 243, 245, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 273, 275, 279, 280, 281, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 349, 353, 
354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 389, 390, 392, 397, 398, 400, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 414, 
415, 418, 421, 424, 426, 428, 428, 431, 434, 437, 439, 441, 443, 444, 446, 447, 449, 450, 452, 453, 455, 
456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 471, 476, 478, 478, 479, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 
490, 491, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 521, 
522, 524, 525, 526, 527, 529, 531, 534, 535, 540, 542, 547, 548, 550, 553, 555, 558, 560, 562, 563, 564, 
565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 
588, 591, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 
617, 618, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
643, 647, 648, 649, 651, 654, 656, 660, 662, 664, 669, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 682, 684, 
688, 689, 691, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 710, 711, 715, 717, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 730, 731, 732, 734, 736, 737, 738, 740, 742, , 744, 746, 748, 749, 752, 755, 757, 758, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 777, 781, 782, 783, 785, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
795, 797, 798, 855, 889, 891, 902, 973, 1000, 1021, 1022, 1052, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1499, 1500, 2446, 2449, 2523, 3324, 3325, 3330, 3331, 3336, 
3337, 3342, 3346, 3348, 3349, 3355, 3356, 3358, 3359, 3360, 3361, 3375, 3376, 3382, 3383, 3387, 3388, 
3393, 3400, 3401, 3408, 3409, 3430, 4151, 4160, 4161, 4172, 4173, 4184, 4185, 4192, 4193, 4200, 4201, 
4207, 4208, 4211, 4968, 4973, 4981, 4990, 4995, 4996, 5001, 5002, 5003, 5008, 5009, 5010, 5016, 5018, 
5021, 5022, 5025, 5026, 5029, 5031, 5042, 5057, 5059, 130/1, 15/3, 162/2, 179/2, 201/1, 220/5, 235/1, 
272/1, 276/5, 276/6, 278/3, 282/1, 282/2, 286/1, 296/1, 296/2, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 298/7, 298/8, 
298/9, 3/1, 319/1, 320/1, 322/1, 332/2, 332/3, 332/4, 348/1, 348/2, 387/1, 393/1, 396/10, 396/11, 396/12, 
396/13, 396/14, 396/15, 396/2, 396/9, 399/2, 412/2, 438/1, 45/2, 475/1, 502/1, 506/2, 528/2, 53/10, 53/11, 
53/12, 53/13, 53/15, 53/16, 53/17, 53/6, 53/7, 530/1, 530/2, 532/1, 537/2, 545/1, 545/2, 545/2, 546/1, 549/1, 
549/2, 557/1, 559/2, 561/1, 561/2, 566/1, 589/3, 589/4, 590/1, 590/2, 60/1, 60/2, 606/1, 606/2, 619/1, 646/2, 
65/1, 65/2, 653/1, 659/4, 666/1, 666/2, 668/1, 680/1, 680/1, 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 69/1, 693/1, 707/1, 
707/2, 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, 720/1, 759/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 772/2, 784/5, 787/1, 787/2, 
800/3, 801/2, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 803/3, 804/1, 804/2, 804/4, 805/1,  805/2, 84/1, 88/1, 88/3, 890/1, 
892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894/1, 90/2, 90/4, 900/1, 903/2, 903/22, 904/1, 905/1, 915/1, 915/2, 915/3, 916/1, 
916/2, 916/3, 916/4, 917/1, 917/2, 917/3, 918/1, 918/2, 919/1, 919/2, 92/2, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 
921/1, 921/2, 921/3, 921/4, 921/5, 976/1, 976/2, 977/1, 977/2, 980/1, 980/2, 981/1, 982/2, 982/3, 983/1, 
983/2, 984/1, 984/2, 985/1, 985/2, 986/2, 986/3, 986/5, 987/1, 987/2, 987/5, 989/1, 989/11, 989/2, 989/9, k.ú. 
Šaratice 
 
Vlastníci pozemků v katastrálním území Zbýšov, pozemek parc.č. 5, 3, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 
29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 78, 83, 85, 92, 94, 99, 
102, 104, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 
135, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 
166, 167, 169, 170, 172, 173, 177, 180, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 204, 
206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 222, 225, 232, 236, 239, 242, 245, 248, 250, 251, 254, 
256, 260, 263, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 320, 322, 324, 326, 327, 329, 
331, 333, 334, 335, 337, 339, 341, 344, 346, 352, 356, 358, 359, 360, 364, 368, 371, 375, 378, 380, 382, 
383, 384, 386, 391/1, 392, 394, 399, 401, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 424, 425, 426, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 437, 438, 440, 443, 444, 
447, 450, 452, 455, 458, 462, 463, 465, 469, 470, 471, 473, 475, 477, 478, 479, 501/1, 502, 505, 508/1, 511, 
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517, 534/1, 575, 576, 579, 584, 588, 591, 611, 623, 628/1, 629, 630, 632, 633, 2151, 2152, 2153, 2154, 
2155, 2156, 2739, 2740, 2770, 2773, 2776, 2778, 2779, 2782, 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2791, 2792, 
2803, 2809, 2810, 2813, 2814, 2818, 2819, 2822, 2823, 2826, 2827, 2830, 2831, 2834, 2835, 2838, 2839, 
2842, 2843, 2847, 2848, 2851, 2852, 2853, 2858, 2859, 2860, 2866, 2872, 2877, 2877, 2890, 112/1, 182/2, 
195/3, 195/5, 195/6, 195/7, 2149/1, 2149/10, 2149/11, 2149/2, 2149/3, 2149/4, 2149/5, 2149/6, 2149/7, 
2149/8, 2149/9, 2150/1, 2157/1, 22/1, 22/2, 227/2, 2607/1, 2607/2, 261/2, 276/1, 276/12, 276/42, 276/43, 
276/44, 276/45, 276/46, 2804/1, 2804/2, 377/1, 387/2, 388/1, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 
388/17, 388/18, 391/1, 391/9, 397/12, 397/15, 397/17, 397/19, 398/1, 398/12, 398/13, 402/1, 402/9, 403/11, 
406/2, 416/1, 416/2, 467/1, 485/1, 485/2, 486/1, 486/2, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 496/2, 497/2, 498/1, 
498/3, 499/4, 500/2, 504/1, 504/2, 504/3, 507/7, 510/10, 510/11, 510/2, 510/3, 510/4, 510/4, 510/5, 510/6, 
510/7, 510/8, 512/1, 513/1, 513/2, 513/3, 515/1, 516/1, 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 577/1, 578/1, 580/2, 
589/2, 590/1, 592/1, 592/2, 594/5, 595/3, 595/5, 616/1, 617/10, 617/11, 617/2, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, 
617/7, 617/8, 617/9, 622/2, 622/3, 631/1, 631/2, 631/4, 797/1, 80/2, 80/3, 80/7, 80/8, 84/1, 84/2, 87/2 k.ú. 
Zbýšov 
 
Vlastníci pozemků v katastrálním území Hostěrádky, pozemek parc.č. 17, 314, 350, 374, 375, 376, 379, 
395, 402, 408, 410, 982, 1001, 1002, 1005, 1006, 1008, 1014, 1650, 1660, 1662, 1665, 1668, 1674, 1676, 
1696, 1736, 1738, 1743, 1752, 1753, 1754, 1756, 1756, 1758, 1759, 1763, 1770, 1786, 1797, 1801, 1802, 
1803, 1808, 1826, 2076, 2081, 2091, 2093, 2095, 2100, 2102, 2169, 2171, 2330, 2332, 2334, 2335, 2336, 
2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350,  2351 , 2352, 2353, 
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359 ,2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 
2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2524, 1003/2 
,1004/2, 1004/3, 1007/1, 1011/11, 1011/13, 1011/16, 1011/5, 1011/7, 1013/3, 1016/3, 1016/4, 15/1, 1633/1, 
1637/5, 1638/3, 1651/1, 1655/3, 1655/5, 1655/6, 1671/1 ,1671/2, 1685/1 ,1685/2, 1685/5 ,1686/1, 1686/2, 
1687/1, 1687/2, 1687/3, 1689/1, 1689/2, 1690/1, 1690/2 ,1691/1, 1691/2, 1692/1, 1692/2, 1693/1, 1693/2, 
1694/1, 1694/2, 1697/4, 1697/4, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1766/4, 1780/1, 1780/2, 1785/1, 1785/2, 1785/3, 
1795/2, 1795/3, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1830/17, 1830/18, 1830/26, 1830/27, 1830/4, 1831/2, 1834/3, 
1836/1, 1836/3, 1840/2, 1846/13, 1846/14, 1846/16, 1846/18, 1846/20, 1846/23, 1846/26, 1846/29, 1846/31, 
2077/7, 2092/1, 26/1, 340/2, 340/4, 340/7, 344/1, 344/5, 349/1, 361/3, 363/1, 371/2, 377/2, 385/1, 391/1, 
406/1, 414/8 ,414/9, 55/2, 55/3, 605/167, 605/170, 605/195, 605/76, 780/11, 780/7, 780/9, 781/2, 781/6, 
781/7, 782/2, 782/4, 785/2, 793/5, 793/6, 802/4, 940/2, 940/28, 980/21, 980/3, 994/3, 995/1, 995/2, 995/3, 
996/3, 998/1, 998/2, 999/13, st. 200, st. 202, st. 210, st. 222, st. 225, st. 232, st. 233, st. 239, st. 240, st. 245, 
st. 246, st. 249, st. 251, st. 252, st. 253, st. 256, st. 257, st. 263, st. 264, st. 267, st. 268, st. 27/1, st. 27/2, st. 
277, st. 30, st. 320, st. 33, st. 34, st. 341, st. 342, st. 343, st. 344, st. 345, st. 346, st. 347, st. 349, st. 350, st. 
356, st. 357, st. 358, st. 366, st. 37, st. 372, st. 373, st. 374, st. 375, st. 376, st. 377, st. 379, st. 380, st. 381, 
st. 4, st. 404, st. 429, st. 430, st. 431, st. 432, st. 55, st. 56, st. 57, st. 58/1, st. 58/2, st. 59/2, st. 60, st. 61, st. 
63/1, st. 64, st. 79, st. 81, st. 84, st. 85 ,st. 93, st. 94/1, st. 97, st. 98, st.10/1, st.10/2, st.100, st.101, st.102, 
st.103, st.106, st.108, st.109, st.11/1, st.11/2, st.110, st.111, st.112, st.114, st.115/1, st.116, st.117, st.118, 
st.119, st.12, st.120, st.121, st.123, st.124, st.125, st.126, st.129, st.13, st.134, st.135, st.136/1, st.136/2, 
st.137/1, st.137/2, st.138/1, st.138/2, st.139, st.14/1, st.14/2, st.140, st.142, st.146/1, st.147, st.15/1, st.15/2, 
st.153, st.154, st.157, st.158/1, st.158/2, st.159, st.16, st.160, st.162, st.165, st.168/1, st.168/2, st.169/1, 
st.169/2, st.17, st.171, st.173, st.177, st.178, st.179, st.18/1, st.18/2, st.180, st.181/1, st.182, st.183, st.184, 
st.185, st.186, st.187, st.189, st.19, st.190, st.192, st.193,  st.195, st.196/1, st.196/2, st.199, st.2, st.20/1, 
st.20/2, st.20/3, st.200, st.201/1, st.201/2, st.202, st.203, st.204, st.206, st.207, st.208, st.209, st.210, st.211, 
st.215, st.216, st.218, st.219, st.220, st.221/1, st.221/2, st.222, st.223, st.224, st.225, st.226, st.227/1, 
st.227/2, st.228/1, st.228/4, st.229, st.23/1, st.23/2, st.230, st.232, st.233, st.234, st.235, st.236, st.237, 
st.239, st.240, st.243, st.244, st.245, st.246, st.248, st.249, st.250/2, st.251, st.252, st.253, st.254, st.255, 
st.256, st.257, st.258/1, st.258/2, st.259, st.260/1, st.262, st.263, st.266, st.267, st.268, st.27/1, st.27/2, 
st.270, st.271, st.273, st.274, st.275, st.276, st.277, st.278, st.281, st.282, st.283, st.29, st.294, st.295, 
st.296, st.299, st.3, st.30, st.314, st.316, st.318, st.321, st.322/1, st.322/2, st.334, st.335, st.335, st.34, 
st.341, st.342, st.343, st.344, st.345, st.347, st.350, st.352, st.356, st.357, st.358 st.359, st.364, st.366, 
st.367, st.37, st.372, st.373, st.374, st.375, st.376, st.376, st.377, st.378, st.379, st.38/1, st.38/2, st.380, 
st.381, st.39, st.392, st.4, st.40, st.404, st.41, st.42, st.420, st.428, st.429, st.430, st.431, st.432, st.45, 
st.453, st.453, st.46, st.477/1, st.48, st.49, st.50, st.51, st.52, st.52, st.53, st.54, st.56, st.57, st.58/1, st.58/2, 
st.58/2, st.59/2, st.59/2, st.6/1, st.60, st.61, st.62/1, st.63/1, st.63/2, st.63/3, st.63/4, st.64, st.65, st.7, st.72, 
st.73, st.74, st.74, st.75, st.75, st.77, st.78, st.79, st.79, st.8/1, st.8/2, st.80, st.81, st.83, st.84, st.85, st.85, 
st.85, st.89, st.91, st.92, st.93, st.94/1, st.94/2, st.94/2, st.94/2, st.94/3, st.96, st.97, st.98 katastrální území 
Hostěrádky 
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Dotčené orgány státní správy (doporučeně) 
1. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 
2. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Vojenská ubytovací správa Brno, Svatoplukova 

2687/84, 615 00 Brno 
3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Vyškov, Masarykovo nám. 16, 

682 01 Vyškov 
4. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov 
5. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, Územní odbor 

Blansko – Vyškov, DI pracoviště Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov 
6. ČIŽP,  OI Brno, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14,  614 00 Brno 
7. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, stavební sekce – oblast Olomouc 
8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5,601 82 Brno  
10. Městský úřad Slavkov u Brna, OSÚPÚ, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna  
11. Městský úřad Slavkov u Brna, ODSH, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 
12. Městský úřad Slavkov u Brna, OŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 

 
Na vědomí (doporučeně): 

1. inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny 
2. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., Kaloudova 30, 614 00 Brno 
3. Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno 
 

MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis) 
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