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Sp.zn.:                       OZP/5442/19/492 
Č.j.:                            MUH/ 29771/19/492 
Vyřizuje:                    Bc. Jana Hőnigová 
Telefon:                      519 441 080 
e- mail:                       honigova@hustopece.cz 
V Hustopečích dne  15.05.2019 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

Obec Borkovany, 691 75  Borkovany 279, IČO: 00283029 v zastoupení na základě plné 
moci Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 83, 690 02  Břeclav, IČO:  04223721 (dále jen 
"žadatel") podala dne 01.03.2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla ,,Borkovany 
– splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod“ na pozemcích parc.č. KN 309 
(druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 75 (druh pozemku/ostatní plocha ve 
vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno), 381/1 (druh 
pozemku/ ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 361/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve 
vlastnictví žadatele), 359/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 350 (druh 
pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 951/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve 
vlastnictví žadatele), 413 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a 412 (druh 
pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) v k.ú. Borkovany. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné 
řízení"). 

Popis záměru: 
Navrhovaným záměrem je vybudování splaškové kanalizace, rekonstrukci dešťové kanalizace 
a dobudování vodovodní sítě v řešené lokalitě. 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
 SO 01 – splašková kanalizace 
 SO 02 – dešťová kanalizace 
 SO 03 – vodovod 
 
SO 01 – splašková kanalizace 
Stoka splaškové gravitační kanalizace ,,S1“ je trasována od napojení na plánované kanalizační 
rozvody v revizní šachtě ŠS.1 v místě křižovatky poblíž RD č.p. 141 a ukončena revizní 
šachtou ŠS.6 před RD č.p. 148. 

Stoka splaškové gravitační kanalizace ,,S1-1“ je trasována od napojení na plánovanou stoku 
,,S1“ v revizní šachtě ŠS.4 v místě křižovatky poblíž RD č.p. 244 a ukončena revizní šachtou 
ŠS.7 před stávající garáží. 

Stoka splaškové gravitační kanalizace ,,S2“ je trasována od napojení na plánované kanalizační 
rozvody v revizní šachtě ŠS.8 od RD č.p. 278 a ukončena před RD č.p. 288 v revizní šachtě 
ŠS.11. 
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stoka materiál potrubí 
délka 
[m] 

kanalizační odbočka 

,,S1“ PVC QUANTUM DN 300 mm SN12 179,36 7 ks 
Q-KGEA 300/150/45 

,,S1-1“ PVC QUANTUM DN 300 mm SN12 12,85 - 

,,S2“ PVC QUANTUM DN 300 mm SN12 38,97 1 ks 
Q-KGEA 300/150/45 

Celkem 231,18  
 
Stoky splaškové kanalizace budou uvedeny do provozu až po vybudování kanalizační 
sítě (oddílné – splaškové) v celé obci zakončené ČOV. 
 
SO 02 – dešťová kanalizace 
- stoka ,,D“ – potrubí PVC QUANTUM DN 400 mm SN12 v délce 186,68 m 

Je trasována od RD č.p. 375 (napojení na stávající kanalizaci beton DN 500 mm) v revizní 
šachtě ŠD.1 a ukončena před RD č.p. 288 (napojení na stávající kanalizaci beton DN 400 
mm) v revizní šachtě ŠD.7. 

 

SO 03 – vodovod 
- vodovodní řad ,,X“ – potrubí PE 100 RC 90/5.4 mm SDR 11 v délce 391,39 m, 2 

podzemní hydrant 

Je trasován od napojení na stávající vodovodní řad litina Js 80 mm před RD č.p. 287 a 
ukončen v polní cestě poblíž jihozápadního rohu hřbitova. 
 
 
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 
104 odst. 2 písm. c) a § 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 (dále jen 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního 
zákona a ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona, ve vodoprávním řízení ve věci 
společného rozhodnutí pro stavbu vodního díla, oznamuje zahájení společného řízení podle § 
94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož 
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Jelikož se jedná o řízení s velkým 
počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona správního řádu, je řízení vedeno veřejnou 
vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí Městského úřadu v 
Hustopečích, Dukelské nám. 22, 1. patro, dveře č. 602, Po, St 8 – 12 a 12:30 – 17 hod.; Út, Čt 
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8 – 12 a 12:30 – 14 hod.). Dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů pro uplatnění 
závazných stanovisek a námitek počíná běžet 3 denní lhůta pro možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
K žádosti byly doloženy tyto doklady: 
- 3x paré projektová dokumentace (datum 05/2018) 
- plná moc pro Modrý projekt s. r. o., Břeclav 
- pověření – plná moc pro Michaelu Cibulkovou 
- stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 08.08.2018, č.j.: 3433-561/2018-1150 
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 06.09.2018, č.j.:  
    MUH/64673/18/1 
- stanovisko SÚS JmK ze dne 30.08.2018, zn. 15119/2018 
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 01.10.2018, zn.: MUH/ 72220/18/357 
- vyjádření CETIN ze dne 24.07.2018, č.j.: 676297/18 
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 01.08.2018, zn. E7456-16266082 
- souhlas E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 21.08.2018, zn. S40325-16271491 
- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 24.07.2018, zn. 5001762688 
- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK ze dne 27.08.2018, ev.č.: HSBM-4-31-1/4-POKŘ- 
   2018 
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 10.08.2018, zn.: PM-19963/2018/5203/Ko 
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 15.08.2018, č.j.: KHSJM 44318/2018/BV/HOK 
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – OD ze dne 22.11.2018, č.j.: MUH/92674/18/352 
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – OD ze dne 26.11.2018, č.j.: MUH/93031/18/352 
- vyjádření PČR ze dne 02.08.2018, č.j.: KRPB-174093-2/ČJ-2018-060406-PAZ 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Jihomoravský kraj 
- vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 11.10.2018, č.j.: BV/4321/2018-MV 
- vyjádření Českomoravská telekomunikační s. r. o. ze dne 17.08.2018 
- plán kontrolní prohlídek stavby 
 
Poučení: 
V souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 
se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
V souladu s ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona obec může uplatnit námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má 
být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky pro proti projednávanému záměru 
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 
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Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést 
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; 
k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění 
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho 
nedílná součást. 
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich 
totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 
Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 
 
 
 
 
Ing. Vilém Vyhnálek v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ 
Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení 
na úřední desce MěÚ Hustopeče) 
 
 

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

Vyvěšeno v elektronické podobě dne………………… 

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu: 
(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou) 

Obec Borkovany, 691 75  Borkovany 279 
 v zastoupení Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 83, 690 02  Břeclav, IČO:  04223721  

Česká telekomunikační s. r. o., 691 75  Borkovany 383 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00  Brno 
Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, 638 00  Brno 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice 
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Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou: 

349, 378, 363, 351/1, 351/2, 351/3, 352/3, 353/3, 362/3, 364/1, 361/2, 360, 359/2, 951/2, 
4583, 4582, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573, 4572, 4571, 4569, 4568, 4565, 4564, 
4561, 4560, 4557, 4556, 4553, 4552, 358, 357, 355, 354/1, 354/2, 345, 418/1, 417, 416, 415, 
414, 457, 459, 461/3, 461/2, 394/2, 392, 393, 391, 390, 381,2, 388/3, 387, 386, 385, 384, 383, 
382, 82, 84, 80, 81, 79, 78, 77, 63, 64/2, 64/1, 254/1, 287, 380, 372/4, 369/2, 369/1, 367, 366, 
368 
 
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě: 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 
690 02  Břeclav 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jeřábkova 4, 602 00  Brno 
 
Na vyvěšení: 
(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem 
v místě obvyklém) 
MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče 
OÚ Borkovany, 691 75  Borkovany 279 
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