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Oznámení o zahájení řízení a pozvánka na ústní jednání
Veřejná vyhláška

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“),
jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust.
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon") obdržel dne 18. 6. 2019 žádost stavebníka, kterým je statutárního města
Brna, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupený společností Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s., IČ 46347275, Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno, o společné povolení vodního díla dle ust.
§ 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona, a to:

Brno, Vinohrady - propojovací vodovodní řad DN 300 Čejkovícká - Vlkova

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 7747/107, 7966/9, 7747/89, 7747/44, 7747/38, 7747/110, 7747/35,
7966/35, v k.ú. Židenice, a na pozemcích p.č. 6191/9, 6176, 6174/1,6447/1, 6174/2, 6174/4, 6174/3, 6447/3,
6447/2, 6372, 6443, 6442, 6445, 6446, v k.ú. Líšeň. Zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 7747/44,

při ul. Jedovnická.

Stručný popis stavby:
Jedná se o společné řízení souboru staveb - stavby hlavní (SO 330 - Vodovodní řad), stavby vedlejší
(SO 330 Kanalizační přípojka), včetně armaturní šachty. Jedná se o propojovací vodovodní řad DN 300

pro veřejnou potřebu v celkové délce 449,4 m, s dvěma kovovými vodiči (CY 4 mm2), s napojením na stávající
vodovodní řad DN 300 pro veřejnou potřebu v k.ú. Židenice, při ulici Čejkovícká, a s napojením na stávající
vodovodní řad DN 600 pro veřejnou potřebu v k.ú. Líšeň, při křižovatce ulic Sedláčkova x Vlkova, včetně

2 ks podzemních hydrantů DN 80 (H1 a H2), a na vodovodním řadu budou dále osazeny 3 ks uzavíracích

šoupátek. Dále se jedná o kanalizační přípojku z kameninových trub DN 200 délky 7,4 m (od armaturní šachty
po dešťovou kanalizační stoku). Vodovodní šachta je navržena z železobetonu o vnitřních rozměrech 2,3 x
1,7 x 1,8 (d x š x v) m. Horní část šachty je tvořena železobetonovou stropní deskou 2,9 x 2,3 m s otvorem
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o průměru 1 m, dále s prefabrikovanou skruží a přechodovou prefabrikovanou skruží a silničním litinovým
poklopem o průměru 0,6 m. Pro vstup do šachty budou osazena stupadla. Ve dne bude vybudována jímka
o rozměrech 0,3 x 0,3 x 0,2 (d x š x v) m zakrytá lehkou mříží s rámem. Pro možnost vypouštění vodovodního
potrubí do kanalizace bude vybudována kanalizační šachta s monolitickým dnem a s kameninovým žlabem.
V celkové délce vodovodního řadu bude 34,5 m provedeno protlakem (pod ul. Jedovnická), dále 27 m bude

provedeno protlakem (pod ul. Sedláčkova). Protlaky budou v chráničce ze sklolaminátových trub 600 mm.
Obnova chodníků není součástí tohoto společného řízení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost bude posuzována podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona.
Odbor VHZ MMB oznamuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 94m, odstl, stavebního zákona

a ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a společného

územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně k projednání
žádosti nařizuje

ústní jednání
na den 22. srpna 2019 (čtvrtek) v 13.00 hod.

se srazem účastníků řízení na místě stavby, tj. na pozemku p.č 6445, při křižovatce ulic Sedláčkova x Vlkova,
Brno- Líšeň.

Účastníci řízení mohou přede dnem konání ústního jednání podle ust. § 38 správního řádu nahlédnout
do spisu (podkladů rozhodnutí) na Odboru VLHZ MMB, 4. podlaží, dv. č. 422, a to v pondělí a středu 8.00 -

17.00 hod. a v pátek 8.00 hod. - 12.00 hod., ostatní dny po předchozí domluvě. Do spisu bude možné
nahlédnout také při ústním jednání.
Účastníci řízení jsou podle ust. § 36 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, mají právo

vyjádřit v řízení své stanovisko.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací

dokumentace, se podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm.
c) až e), uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho

vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního

právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá, K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníci řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné do 27. 8. 2019. Po uplynutí této
lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona.

Pokud budou účastníci řízeni zastupováni, musí své zástupce ve smyslu ust. § 33 správního řádu vybavit
plnou mocí a stanovit rozsah zmocnění. Plná moc bude předložena při prvním úkonu v řízení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle ust. § 144 správního řádu, je

předmětné oznámení účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky, v souladu s ust. § 25 správního
řádu.

Tento dokument bude zveřejněn na elektronické úřední desce MMB podle ust § 25 a ust.
§ 26 správního řádu po dobu 15 dnů.

Ing. František Chylík
referent oddělení státní správy
vodního hospodářství
POČET PŘÍLOH:
OBDRŽÍ:

účastníci řízení
1.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 1a, Brno (zástupce statutárního města Brna) - DS

2.
3.

Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 1a, Brno - DS
České radiokomunikace, Skokanská 1, Praha - DS

4.
5.

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno - DS
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 6, České Budějovice - DS

6.
7.

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a, Praha - DS
Faster CZ spol. s r.o., Jarní 44g, Brno - DS

8.
9.

itself s.r.o., Novolíšeňská 18, Brno - DS
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště

dopravního inženýrství, Kounicova 24, Brno - DS
10. SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha - DS
11. OPTILINE a.s., Příkop843/3, Brno - DS
12. SMART Comp a.s., Kubíčkova1115/8, Brno - DS
13. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 3, Brno - DS
14. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 6, Praha - DS

15. Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, Brno - DS
16. Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno - DS

17. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, Brno - DS
18. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem - DS
19. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 1, Praha - DS
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20. UPC Česká republika, s.r.o, Závišova 5, Praha - DS

21. Základní škola Brno, Čejkovická 10, p.o., Brno - DS

Účastníci řízení - doručováno veřejnou vyhláškou:

22. vlastník pozemku p.č. 7747/92, 7747/91, 7747/108, 7652/55, 7966/49, 7966/50, 7966/51, 7747/34,
7966/34, 8383, 8086/1, 8086/4, 7747/37, 8086/3, 8086/2,7966/36, v k.ú. Židenice
23. vlastník pozemku p.č. 7966/7, v k.ú. Židenice
24. vlastník budovy bez č.p. na pozemku p.č. 7966/10 v k.ú. Židenice

25. vlastník budovy bez č.p. na pozemku p.č. 7747/88 v k.ú. Židenice
26. vlastníci pozemku p.č. 7747/106, 7747/43, 7652/49, 7747/27, 7652/57, 7652/123, 7747/40, 7747/109,
7747/36, 7966/24, v k.ú. Židenice

27. vlastník pozemku p.č. 6191/4, 6191/73, 6191/72, 4422/177, 4422/178, 6174/5, 6174/6, 6444, 6415,

6191/71, 6438, 6739, 6700, 6425, 6179, v k.ú. Líšeň
28. vlastník pozemku p.č. 6191/5, v k.ú. Líšeň
29. vlastník pozemku p.č. 4422/136, v k.ú. Líšeň
30. vlastník pozemku p.č. 4422/167, 4422/171,4422/222, 4422/221,4422/28, v k.ú. Líšeň
31. vlastník pozemku p.č. 4422/227, v k.ú. Líšeň

32. vlastník pozemku p.č. 4422/136, v k.ú. Líšeň

33. vlastník budovy č.p. 2576 na pozemku p.č. 4422/169, 4422/168, v k.ú. Líšeň

NA VĚDOMÍ:

dotčené orgány
34. Odbor životního prostředí MMB - I
35. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno - DS
36. ÚMČ Brno-Vinohrady, odbor finanční a výstavby - DS
37. ÚMČ Brno-Líšeň - DS

- stavební odbor
- útvar tajemníka
- útvar tajemníka, referát pozemních komunikací
38. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, Štefánikova 32, Brno - DS

39. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
Praha - DS
40. Odbor dopravy MMB - I
41. Odbor územního plánování a rozvoje MMB - I

42. Stavební referát Majetkového odboru MMB -1

ostatní
43. Odbor investiční MMB - I

Brno-Líšeň
Jírova 2 628 00 Brno,

Sejmuto dne:
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