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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
 
 

USNESENÍ 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 
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 speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  
 

I. rozhodl 
 

podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že probíhající správní řízení ve 
věci vydání změny stavby před jejím dokončením povolené stavby vodního díla pod názvem 
„Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa“, ktera bude realizována na 
katastrálním území Kobylnice u Brna na pozemcích p. č. 676/36, 676/37 (změna části trasy 
zásobního řadu Ponětovice-Kobylnice), na katastrálním území Ponětovice na pozemku p. č. 
313/50 (změna části trasy přívodného řadu Prace II. část), na katastrálním území Pozořice 
na pozemcích p. č. 1572/5, 1574, 1575/6, 1575/26, 1575/32, 1575/34, 1575/40, 1559, 1629, 
1727/98, 1730/13, 1727/136, 1727/167 (změna části trasy přívodného řadu Kovalovice) 
 

přerušuje dnem 27.05.2021 
 

současně s výzvou k doložení chybějícího souhlasu vlastníka dotčeného pozemku 
adresovanou účastníkovi řízení (podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu) kterým je: 
1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, 66451 

Šlapanice, IČO 494 58 833 
 

II. určuje 
 
podle ustanovení § 45 odst. 2 a ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu, lhůtu 90 dnů ode 
dne doručení tohoto usnesení pro odstranění nedostatků žádosti. Pokud nebudou podstatné 
nedostatky žádosti ve výše uvedené lhůtě odstraněny, Městský úřad Šlapanice, odbor 
životního prostředí toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu 
zastaví. 
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Odůvodnění 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obdržel dne 
12.04.2021 od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, 
66451 Šlapanice, IČO 494 58 833 zastoupeného na základě plné moci právnickou firmou AP 
INVESTING s. r. o., Palackého 12, 61200 Brno (dále jen „žadatel“) žádost ve věci vydání 
změny stavby před jejím dokončením povolené stavby vodního díla pod názvem „Šlapanicko 
– posílení skupinového vodovodu, II. etapa“. Stavba předmětného vodního díla byla 
povolena rozhodnutím vyhotoveným dne 12.12.2017 pod č. j. OŽP-ČJ/163035-17/MOU, sp. 
zn. OŽP/63179-2017/MOU (nabytí právní moci ke dni 12.01.2018). Stavebník požádal o 
povolení změny části trasy vodovodních řadů stavebních objektů SO 01.2 Přívodný řad 
Kovalovice, SO 01.9 Přívodný řad Prace II. část a SO 01.10 Zásobní řad Ponětovice – 
Kobylnice. 
 
Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno  příslušné  správní  řízení  podle  ustanovení 
§ 44 odst. 1 správního řádu. 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, na základě podané žádosti a po kontrole 
všech doložených dokladů, oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 03.05.2021 pod Čj. SLP-
OŽP/34510-21/MOU, Sp. SLP-OŽP/5813-2021/MOU zahájené správní řízení ve výše 
uvedené věci všem účastníkům řízení. Okruh účastníků řízení vymezil vodoprávní úřad 
s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její 
charakter, výšku, hmotu, vliv na okolí a odstupy od hranic sousedních pozemků. Z těchto 
hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení níže uvedeným.   
 
Při doručování výše uvedené písemnosti vodoprávní úřad zjistil, že majitelka pozemku p. č. 
676/37 k. ú. Kobylnice u Brna pí Hedvika Klašková (Sládkova 1300/17, Černá Pole, 61300 
Brno) zemřela. Jelikož se jedná o účastníka řízení, kterému je nutné v rámci celého 
správního řízení doručovat všechny písemnosti do vlastních rukou, byla požádána příslušná 
notářská kancelář o sdělení všech potencionálních dědiců po zemřelé pí Hedvice Klaškové. 
Podle sdělení soudního komisaře k provedení úkonů v dědickém řízení není okruh dědiců 
prozatím znám.  
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí na základě výše uvedených skutečností 
vyzývá žadatele, aby svůj návrh na vydání předmětného rozhodnutí doplnil o souhlas 
nového vlastníka dotčeného pozemku p. č. 676/37 k. ú. Kobylnice u Brna k provedení 
změny stavby před jejím dokončením na základě ustanovení § 94l odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona (podle ustanovení § 184a stavebního zákona); souhlas je nutné vyznačit 
na situačním výkrese, který je totožný se situačním výkresem v předložené projektové 
dokumentaci, u vlastníka pozemku je nutno uvést jeho přesnou identifikaci včetně adresy, 
datum narození u fyzické osoby, identifikační číslo u právnické osoby. Výše uvedený souhlas 
je jeden z povinných podkladů potřebných pro posouzení předmětného záměru. 
 
Protože předložený návrh z důvodu změny vlastnictví dotčeného pozemku p. č. 676/37 k. ú. 
Kobylnice u Brna neposkytuje dostatečný podklad pro udělení příslušného povolení, bylo 
rozhodnuto o přerušení probíhajícího správního řízení usnesením současně s výzvou 
k doložení chybějícího souhlasu vlastníka dotčeného pozemku. Dále vodoprávní úřad určil 
ve výrokové části II. žadateli lhůtu k doložení výše uvedeného dokladu, která bude 
postačovat k opatření všech nezbytných podkladů, ale současně tato lhůta nezpůsobí 
zbytečné průtahy v řízení a nebude ohrožen účel řízení ani rovnost jeho účastníků. 
Vodoprávní úřad dále upozorňuje žadatele, že pokud nebudou podstatné nedostatky žádosti 
ve stanovené lhůtě odstraněny, bude toto řízení zastaveno. 
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Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor 
životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku citovaných.  
 
 
 
 

Poučení účastníků 
 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně, Žerotínovo nám. 449/3, podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice, odboru 
životního prostředí. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
 

 
 
 
Ing. Rostislav Beránek 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
Doručí se: 
I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou) 
- Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo náměstí 546/9, 66451 

Šlapanice (adresa pro doručení – AP INVESTING s. r. o., Palackého 12, 61200 Brno)  
- Městys Pozořice, Na Městečku 14, 66407 Pozořice 
- Obec Ponětovice, č. p. 63, 66451 Ponětovice 
- Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 66404 Mokrá-Horákov 
- Římskokatolická farnost Pozořice, Na Městečku 13, 66407 Pozořice 
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- Crha Ladislav, Na Městečku 42, 66407 Pozořice 
- Čulík Rudolf, č. p. 159, 66407 Sivice 
- Fatka Pavel, Pratecká 152, 66451 Kobylnice 
- Soukup Vlastimil, Kovalovická 489, 66407 Pozořice 
- Soukupová Marie, Kovalovická 489, 66407 Pozořice 
II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)  
- Obec Kobylnice, Na Budínku 240, 66451 Kobylnice 
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 
- GasNet Služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno 
- PREměření a. s., Na Hroudě 2149/19, 10005 Praha 10 
- Telia Carrier Czech Republik a. s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3 

 
 

otisk 
úředního 
razítka 
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- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků: 

katastrální území Kobylnice u Brna pozemky p. č. 676/1, 676/35, 676/38, 676/143 
katastrální území Ponětovice pozemky p. č. 312/13, 313/30, 313/32, 313/34, 313/37, 
313/39, 313/41,313/43,313/44, 313/45, 313/48 
katastrální území Pozořice pozemky p. č. 1575/1, 1571/18, 1572/1, 1573/2, 1575/3, 
1575/5, 1575/7, 1575/16, 1575/17, 1575/18, 1575/19, 1575/20, 1575/21, 1575/22, 
1575/23, 1575/24, 1575/25, 1575/27, 1575/33, 1575/35, 1575/41, 1727/2, 1727/114, 
1727/131, 1727/132, 1727/133, 1727/134, 1727/135, 1727/137, 1727/141, 1727/143, 
1727/155, 1727/156, 1727/158, 1730/12, 1730/14 
katastrální území Sivice pozemky p. č. 845/32, 846, 847/24, 847/25, 847/256, 847/27, 
847/28, 847/29, 847/30, 847/31, 847/32, 847/33, 847/347, 847/35  
katastrální území Kovalovice pozemky p. č. 580/9, 580/30, 580/76 

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 65627 Brno 
IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí 

písemnosti) 
- Městský úřad Šlapanice – paní Ječmenová, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

(zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup) 
- Úřad městyse Pozořice, Na Městečku č. p. 14, Pozořice, 664 07 Pozořice (zveřejní též 

způsobem umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku č. p. 240, Kobylnice, 664 51 Šlapanice (zveřejní též 

způsobem umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Ponětovice, Ponětovice č. p. 63, 664 51 Šlapanice (zveřejní též způsobem 

umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Sivice, Sivice č. p. 19, 664 07 Pozořice (zveřejní též způsobem umožňující 

dálkový přístup) 
- Obecní úřad Kovalovice, Kovalovice 10, 66406 Viničné Šumice (zveřejní též způsobem 

umožňující dálkový přístup) 
 
 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Šlapanice a na úředních deskách výše uvedených obecních úřadů a současně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená 
zpět Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice 
 

 

 

 

 

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

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:………………Ukončeno dne:……………… 
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