
 
 
 
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

VÁŠ DOPIS ZN.:                           VYŘIZUJE:    Ing.Kremláček          DATUM: 29.10.2018 
ZE DNE:                                                   TEL:      546 419 470                       E-MAIL:  kremlacek@muiv.cz 
NAŠE ZN:    č.j. MI/25187/2018/KREE    SP.ZN.:         S-MI/24326/2018/KREE 
 
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou 
 

Dne 10.10.2017 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podala Obec Senorady, 
Senorady 120, 675 75 Mohelno, IČ 00378593, kterou na základě plné moci ze dne 13.03.2018 zastupuje 
Ing. Luděk Chromík, Marušky Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo, IČ 02315904, o vydání stavebního a 
vodoprávního povolení na zřízení stavby vodního díla ve smyslu § 15 a 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a to na stavbu 
„Senorady – splašková kanalizace a ČOV“ v k.ú. Senorady na níže uvedených pozemcích parcela číslo: 
2596/4, 2596/14, 2596/16, 2596/17, 2596/18, 2596/19, 2694/1, 2694/8, 2783/1, 2784/1, 2785/1, 2788/1, 
2788/2, 2788/3, 3566/3, 3578/2, 3578/3, 3578/38, 3582/1, 3582/2, 4168, 4313/2, 4314, 4316/1, 4316/2, 
4522, 4523, 4559/1, 4562, 4565, 4566, 4584, 4603/1, 4627, 4628, st. 59. K uvedené stavbě bylo vydáno 
územní rozhodnutí č.j. S-MI 6567/2018-SÚ-Ho-5 ze dne 25.07.2018, které nabylo právní moci dne 
28.08.2018. 
 
Stručný popis stavby 
Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Senorady. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace 
a ČOV v obci Senorady. Celý systém odkanalizování v obci Senorady je navržen jako oddílný. Stavba 
zahrnuje výstavbu splaškových kanalizačních stok, kanalizačních výtlaků, odbočky z veřejné kanalizace 
pro napojení přípojek a čerpací stanice. 
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 
SO 01 – Kanalizace splašková 
SO 02 – Výtlaky splaškové kanalizace 
SO 03 – Odbočení pro napojení přípojek 
SO 04 – Čistírna odpadních vod 
SO 05 – Čerpací stanice 
SO 06 – Vodovodní přípojka k ČOV a ČS 
SO 07 – Přípojka NN k ČOV a ČS 
PS 08 – Strojně technologická část ČOV 
PS 09 – Elektro technologická část ČOV 
Součástí tohoto řízení není povolení stavebních objektů SO 06 – Vodovodní přípojka k ČOV a ČS a SO 
07 – Přípojka NN k ČOV a ČS. 
 
Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve 
smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní 
úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální 
stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
 

o  z  n  a  m  u  j  e 
 
v souladu s ustanovením § 47 odst. (1) a s odvoláním na § 144 odst. (1) a (2) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, a dále ve smyslu § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, všem jemu známým účastníkům řízení  
 

zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou. 
 
S odvoláním na ustanovení § 144 odst. (2) věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, bude předmětné vodoprávní řízení zahájeno uplynutím lhůty stanovené v této veřejné vyhlášce, tj. 
15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Ivančice. 
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Současně v souladu s ustanovením § 49 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 115 odst. (8) 
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařizuje 
vodoprávní úřad k projednání výše uvedené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením na den 
 

27. listopadu 2018 (úterý) 
 
v 9.00 hodin se zahájením jednání v kanceláři OŽP nebo zasedací místnosti MěÚ Ivančice a dále na 
místě stavby.  
 
Zdejší vodoprávní úřad s odvoláním na § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a § 112 
odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, výslovně upozorňuje, že účastníci vodoprávního řízení 
a dotčené orgány mohou své námitky, připomínky, stanoviska popř. důkazy k projednávané záležitosti 
uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak nebude možno na námitky a připomínky později podané 
vzít zřetel a nebude k nim přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc.  
 
K výše uvedenému ústnímu jednání spojenému s místním šetřením doloží žadatel všechny předepsané 
doklady v souladu s požadavky § 6 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o 
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 
v platném znění. Do podkladů předmětného vodoprávního řízení je možno nahlédnout jednak na odboru 
životního prostředí zdejšího MěÚ Ivančice, jednak přímo při shora uvedeném ústním jednání. 
 
Toto oznámení musí být v souladu s ustanovením § 144 odst. (2) správního řádu vyvěšeno po dobu 
nejméně 15-ti dnů na úředních deskách MěÚ Ivančice a OÚ Senorady, a dále na elektronické úřední 
desce MěÚ Ivančice. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního 
prostředí MěÚ Ivančice s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o 
vyvěšení oznámení na úředních deskách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :  ……………………………                                Sejmuto   dne :  ………………………….... 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
Pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu je vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč 
dle části I položky 18 bod 1. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 
Správní poplatek je možné uhradit přímo na pokladně MěÚ Ivančice, složenkou nebo převodem na účet 
Města Ivančice, bankovní spojení KB Ivančice č.účtu 19-125911/0100, specifický symbol 136172, 
variabilní symbol 2518718. Doklad o uhrazení tohoto správního poplatku bude žadatelem předložen 
nejpozději před vydáním požadovaného rozhodnutí. Nezaplacení správního poplatku je dle § 64 odst. (1) 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, důvodem k přerušení řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eduard Kremláček 
vedoucí odboru  



Doručuje se: 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (doporučeně do vlastních rukou nebo DS): 
Ing. Luděk Chromík, Marušky Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo  
 
Dotčené orgány - DO: 
MěÚ Ivančice, ORR - ÚÚP, PAM, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana ZPF, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana přírody a krajiny, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
MěÚ Ivančice, OŽP, státní správa lesů, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
MěÚ Ivančice, OSČ, silniční správní úřad, Petra Bezruče 1014/4, 664 91 Ivančice 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
ČR HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence, 
Štefánikova 32, 602 00 Brno 
Policie ČR, OŘ Brno, DI, Rybářská 17, 603 00 Brno 
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně,  
Milady Horákové 3, 658 60 Brno 
 
Za účelem vyvěšení veřejné vyhlášky: 
MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
Obec Senorady, Senorady 120, 675 75 Mohelno 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (veřejnou vyhláškou): 
Tělovýchovná jednota Sokol Senorady, 675 75 Mohelno 
Karel Hobík, Senorady 165, 675 75 Mohelno 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno   
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Správa a údržba silnic Jmk, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno 
VAS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno 
Národní památkový ústav Brno, nám. Svobody 8, 602 00 Brno 
Další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo ten kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo 
odpovídající věcnému břemenu nebo jiná věcná práva, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou 
přímo dotčena, t.j. účastníci řízení ve smyslu § 109 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Jsou to vlastníci následujících 
pozemků parcela číslo: 

St. 181, 2782/1, 2782/2, 2782/3, 2782/4, 2782/5, 2782/6, 4624, 2798/1, 2799/1, 4636, 4310/10, 4583, 
4313/1, 642/3, 642/2, 636, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/7, 638/8, 3578/28, 628, 4315, 4316/28, 
4626/6, 2693 katastrální území Senorady  
 
Na vědomí: 
MěÚ Ivančice, ORR – stavební úřad, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
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