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MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE 

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 

Odbor životního prostředí 

 

Sp. zn.:   OZP/1478/22/492          

Č.j.:         MUH/ 25413/22/492 

Vyřizuje:  Bc. Jana Hőnigová 

Telefon:  519 441 080, 720 935 071 

e- mail:  honigova@hustopece.cz 

V Hustopečích dne 25.04.2022 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
R O Z H O D N U T Í 

Výroková část 

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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“) 

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 dle § 15 odst. 4 vodního a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební 

zákon“) 

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 

městys Boleradice, 691 12  Boleradice 401, IČ: 00283011 

(dále jen ,,stavebník“) 

 

I. vydává 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 

povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

ČOV Boleradice (EO 1400) 

Údaje o místu vypouštění odpadních vod: 

Název obce: Boleradice 

Název katastrálního území: Boleradice 

Parcelní čísla pozemků podle KN: parc.č. KN 4042/1 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určení v souřadnicovém systému S-JTSK) 

Vyústní objekt: X: 1188286.58 Y: 584918.16 

Název vodního toku: drobný vodní tok Haraska (ř. km 7,2) 

ČHP: 4-17-01-0360-0-00 

ID vodního toku: 10200148 

Vodní útvar povrchových vod: Spálený potok od pramen po ústí do toku Trkmanka ID VÚ: 

DYJ_1220 

 

Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových: 

Druh vypouštěných vod: městské odpadní vody 
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Čistírna odpadních vod: ČOV Boleradice 

Způsob čištění: mechanicko-biologické s odstraňováním P 

Počet napojených EO: 1086 (roční průměr), 1400 (max. týdenní kapacita) 

Měření objemu: kontinuální měření s registrací průtoku – Parshallův žlab P2 

Četnost odběru vzorků: BSK5; CHSKCr; NL; N-NH4; Pcelk: 12 x ročně, tj. 1 x měsíčně 

Typ vzorku: A; dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

obejmu v intervalu 15 minut 

Místo odběru vzorků: Parshallův žlab P2 

 

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových: 

Qprům. 1,6 l/s 

Qmax.   5,7 l/s 

Qmax.   5 200 m3/měs. 

Qmax.   52 000 m3/rok 

 

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění: 

Ukazatel „p“ (mg/l) „m“ (mg/l) bilance „t/rok“  

BSK5     22      30     0,88 

CHSKCr     75    140     3,38 

NL     25      30     1,04 

             průměr 

N-NH4   12      20     0,62 

Pcelk      3        6       0,1   sledovat 

 

Hodnoty emisních limitů jsou dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, ve znění pozdějších předpisů dodrženy, jestliže: 

a) Emisní standardy „p“ uvedené v tabulce k tomuto nařízení a emisní limity podle nich 

     stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod se považují za  

     dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze č. 5  

     k tomuto nařízení, tedy 2x. 

b) Emisní standardy „m“ uvedené v tabulce 1a v příloze k tomuto nařízení a emisní limity ,,m“   

    stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod jsou  

    nepřekročitelnými hodnotami. 

 

 

II. stanovuje podmínky, 

za kterých se nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje: 

1. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovuje do – 5 let 

od zahájení trvalého provozu ČOV. 

2. Odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny pravidelně u 

ukazatele BSK5; CHSKCr; NL; N-NH4: 12x ročně  

3. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku (v tomto případě 1x za 

měsíc) a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako např. při přívalových 

deštích. 

4. Rozbory vzorků se stanoví jako typ vzorku: A; dvouhodinový směsný vzorek získaný 

sléváním 8 dílčích vzorků stejného obejmu v intervalu 15 minut 
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5. Odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod bude znečišťovatel provádět 

prostřednictvím oprávněné laboratoře podle seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo 

životního prostředí ČR ve svém věštníku. 

6. Vzorky odpadních vod budou odebírány v měrné šachtě - Parshallův žlab P2 

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto povolení k nakládání s vodami přechází na případného 

nového nabyvatele vodního díla ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona za 

předpokladu, že toto vodní dílo bude sloužit uvedenému účelu. Další nabyvatelé jsou povinni 

oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu majetku, s nímž 

je spojeno toto povolení, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho převodu nebo přechodu. 

 

 

III.  vydává 

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

k provedení stavby vodního díla: 

Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV 

na pozemcích st. 8/1, st. 8/2, st. 9/1, st. 9/2, st. 19, st. 21/1, st. 22/1, st. 22/2, st. 37, st. 86/2, st. 

106/2, st. 140, st. 142, st. 144/1, st. 145, st. 156/1, st. 159/2, st. 159/3, st. 160, st. 161, st. 163/1, 

st. 163/2, st. 164/1, st. 165/2, st. 169, st. 171/2, st. 172/1, st. 172/2, st. 174, st. 175, st. 176, st. 

177/2, st. 178, st. 195, st. 205, st. 219/1, st. 242, st. 252/2, st. 266, st. 269, st. 282, st. 283, st. 

293, st. 325, st. 328, st. 332/1, st. 332/2, st. 380, st. 395, st. 396, st. 397, st. 399, st. 415, st. 416, 

st. 433, st. 445, st. 446, st. 486, st. 487, st. 500, st. 501, st. 509, st. 510, st. 526, st. 571/1, st. 

572, st. 674, 40/1, 57/3, 67, 99/2, 106, 113, 135/2, 135/7, 135/8, 136, 137,  152/5, 165/2, 169/3, 

170/2, 171/3, 186/1, 190/4, 198/1, 206/4, 206/5, 246/1, 246/5, 246/8, 246/9, 290/2, 293/11, 

293/17, 293/64, 293/110, 295/3, 295/7, 295/8, 295/9, 297/3, 297/4, 297/6, 297/9, 297/10, 

297/11, 297/14, 298/8, 298/9, 308/54, 1579/3, 1579/17, 1581, 1599/11, 1599/96, 1599/108, 

1599/175, 2283/1, 3482/1, 3483/1, 3484/4, 3484/9, 3678/3, 3678/5, 3739/7, 3740/1, 3760/13, 

3760/14, 3760/26, 3760/28, 3847/13, 3994/7, 3997/3, 3997/4, 3997/5, 3997/6, 3998/1, 4000, 

4007/1, 4012/6, 4013/1, 4039/24, 4039/25, 4039/26, 4042/1, 4043/2, 4045/4, 4045/7, 4045/9, 

4045/13, 4045/37, 4045/39, 4045/40, 4045/44, 4045/46, 4045/51, 4045/52, 4045/53, 4045/54, 

4045/56, 4045/57, 4045/59, 4045/60, 4045/61, 4045/62, 4045/63, 4045/64, 4045/65, 4045/66, 

4045/67, 4045/69, 4045/71, 4045/72, 4045/73, 4045/75, 4045/76, 4045/77, 4045/78, 4045/79, 

4045/80, 4045/81, 4045/82, 4045/83, 4045/84, 4045/85, 4045/119, 4045/120, 4045/121, 

4045/122, 4045/124, 4045/125, 4045/130, 4045/131, 4045/151, 4046/1, 4046/2, 4046/3, 

4046/4, 4046/8, 4046/10, 4046/29, 4046/31, 4046/34, 4046/35, 4046/44, 4046/64, 4046/66, 

4047/1, 4047/3, 4053/1, 4057/5, 4057/9, 4065/3, 4065/5, 4065/11, 4068/1, 4068/2, 4068/3, 

4068/4, 4071, 4073/1, 4073/3, 4073/4, 4078/1, 4078/2, 4128/3, 4129, 4130, 4148, 4157/1, 4216, 

4236, 4301 v katastrálním území Boleradice. 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Povolovaná vodní díla 

Stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod (§ 55 

odst. 1 písm. c) vodního zákona) 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 100 Splašková kanalizace 
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MATERIÁL 

VÝTLAKY 

OV HDPE, 

PE 100, 

RC+, PAS 

1075 

POTRUBÍ PP DÉLKA DÉLKA 

PROFIL d 90 DN 250 DN 150 ÚSEK (m) STOKA (m) 

Stoka A  5,0 1 644,3  1 649,3 1 649,3 

Stoka A1  211,5  211,5 211,5 

Stoka A2  8,7  8,7 8,7 

Stoka A3  25,5  25,5 25,5 

Stoka A4  26,8  26,8 26,8 

Stoka A5  348,2  348,2 348,2 

Stoka A5-1  31,6  31,6 31,6 

Stoka A6  241,2  241,2 241,2 

Stoka A6-1  42,6  42,6 42,6 

Stoka A6-2  58,8  58,8 58,8 

Stoka A6-2-1  28,1  28,1 28,1 

Stoka A7  27,5  27,5 27,5 

Stoka B 28,0 1 028,1  1 028,1 1 056,1 

Stoka B1  264,0  264,0 264,0 

Stoka B2  32,6  32,6 32,6 

Stoka B3  236,3  236,3 236,3 

Stoka C 10,0 640,6  640,6 650,6 

Stoka C1  112,7  112,7 112,7 

Stoka C1-1  109,7  109,7 109,7 

Stoka C2  677,8  677,8 677,8 

Stoka C2-1  299,0  299,0 299,0 

Stoka C2-2  50,2  50,2 50,2 

Stoka C2-2-1  9,7  9,7 9,7 

Stoka C2-3  191,2  191,2 191,2 

Stoka C3  55,3  55,3 55,3 

Stoka C4  342,6  342,6 342,6 

Stoka C5  93,5  93,5 93,5 

CELKEM STOK (m) 43,0 6 838,1  6 843,1 6 881,1 

CELKEM ODBOČENÍ (m)   - 2 128,8 2 128,8 

CELKEM  (m)                                                                                                   9 009,8     

 

SO 101 Čerpací stanice na síti 

• Čerpací stanice ČS1 (v blízkosti Obecního úřadu) 

• Čerpací stanice ČS2 (v blízkosti domu č.p. 323) 

• na konci stokové sítě před ČOV je navržena třetí ČS, která současně s odpadními 

vodami z celé obce čerpá odpadní vody z areálové kanalizace.  

SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky  

- potrubí DN150 popř. DN200 v celkové délce 2 128,8 m, 418 kontrolních domovních 

šachet z PVC 

 

SO 104 Přeložky inženýrských sítí 

DSO 104.1 Přeložka stávající kanalizace D – stoka C1 
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- v úseku mezi šachtami Š-C1-2 až Š-C1-7 bude přeloženo stávající kanalizační potrubí 

DN400 v celkové délce 95,0 m, překládané potrubí bude z materiálu PVC DN300  

SO 106 Prodloužení vodovodního řadu 

- potrubí PE 100 SDR11 110/6,6 DN90 v délce 455,0 m, ukončen podzemním hydrantem 

DN80 

Prodloužení vodovodního řadu se napojuje na stávající řad DN100 PE v místě posledních 

rodinných domů v obci směrem na obec Morkůvky. 

 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

SO 202 Biologická část ČOV 

Jedná se o podzemní železobetonové nádrže, které současně slouží jako základ pro nadzemní 

provozní zděné objekty. Součástí podzemního objektu jsou aktivační a dosazovací nádrže s 

uskladněním kalu v kalojemech. Mezi nádržemi je armaturní prostor pro umístění ovládacího 

technologického zařízení. Nad objektem je provedena zděná provozní budova. 

SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy 

Tento objekt zahrnuje venkovní propojovací potrubní vedení nezbytná pro provoz ČOV, která 

nejsou součástí technologické části nebo dalších stavebních objektů.   
• Přítokové potrubí do ČS - DN250, Plast, délka 10,51 

• Vstupní šachta s prohlubní Š1 + čerpací stanice 

• Havarijní přepad ČS 

• Uzavírací šachta Š2 na obtoku biologické části 

• Potrubí obtoku biologické části 

• Potrubí výtlaku z ČS do HP - součástí technologické dodávky 

• Odtok z hrubého předčištění do rozdělovacího objektu ROAN – součástí technologické dodávky 

• Rozdělovací objekty ROAN a RODN - součástí technologické dodávky 

• Nátok z RODN do DN1 a DN2 - součástí technologické dodávky 

• Trubní vystrojení DN - součástí technologické dodávky 

• Odtok vyčištěné vody z DN do MŽ + jímka s hranou na odtoku z DN - součástí technologické dodávky 

• Měrný žlab – železobetoný objekt s Parshallovým žlabem P2 

• Potrubí odtoku vyčištěné vody z ČOV + lomová šachta Š3 se zpětnou klapkou 

• Výustní objekt 

• Nátok provozní vody z MŽ do armaturního objektu včetně akumulační jímky - součástí technologické 

dodávky 

• Sání kalu z DN do armaturního objektu - součástí technologické dodávky 

• Výtlak vratného kalu z armaturního prostoru do potrubí odtoku z HP - součástí technologické dodávky 

• Výtlak přebytečného kalu z armaturního objektu do akumulační jímky před odvodnění kalu – součástí 

technologické dodávky 

• Výtlak plovoucího kalu z DN do AN – součástí vestavba s čerpadlem - součástí technologické dodávky 

• Sání kalu z AN k odvodnění - součástí technologické dodávky 

• Potrubí rozvodu flokulantu - součástí technologické dodávky 

• Potrubí fugátu – odtok do ROAN - součástí technologické dodávky 

• Potrubí nátoku srážedla fosforu – napouštěcí potrubí vyvedeno na vnější fasádu - součástí technologické 

dodávky 

• Rozvod potrubí chemie k ROAN a ROAN - součástí technologické dodávky 

• Rozvody vzduchu do AN a USN - součástí technologické dodávky 

• Rozvody potrubí s prací vodou – HP, odvodnění kalu, šnekový dopravník, praní čerpadel kalu v armaturním 

prostoru - součástí technologické dodávky 

• Potrubí pro čerpání podlahových vod z armaturního prostoru - - součástí technologické dodávky 

• Trubní rozvody v ČS – potrubí nátoku DN200+ šoupě, potrubí výtlaku, potrubí podlahových vod, potrubí 

odvětrání - součástí technologické dodávky ČS 

• Objektová kanalizace – v místě kontejneru na shrabky a odvodněný kal, jsou ve zpevněné ploše umístěny 

pásové vpusti. Odtok je do potrubí DN250 s lomovou Š4 a soutokovou plastovou Š5 šachtou DN400. Potrubí 

je napojeno do šachty Š1 před ČS. 

PROVOZNÍ SOUBORY 

PS 100 Čerpací stanice   
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PS 101 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČS na síti 

PS 201 Čištění odpadních vod 

DPS 201.1 Hrubé předčištění 

DPS 201.2 Aktivační a dosazovací nádrž 

DPS 201.3 Kalové hospodářství   

PS 202 Motorové rozvody a ASŘTP pro ČOV 

PS 203 Přenos na dispečink   

PS 204 EZS 

 

Na stavbě ČOV bude proveden ZKUŠEBNÍ PROVOZ v délce 1 roku od uvedení do 

provozu. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci 

,,Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV“ z 12/2021. 

 

IV.   stanovuje povinnosti a podmínky 

pro provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2021 vypracované 

od společnosti DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00  Brno, IČ: 47916311, ČKAIT – 

1005184, Ing. Igor Havlů; autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství; ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, 

ověřenou vodoprávním úřadem. 

3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní 

prohlídky stavby tyto fáze výstavby: v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby a 

závěrečnou kontrolní prohlídku stavby        

4. Nezbytný rozsah staveniště: 

na pozemcích st. 8/1, st. 8/2, st. 9/1, st. 9/2, st. 19, st. 21/1, st. 22/1, st. 22/2, st. 37, st. 86/2, 

st. 106/2, st. 140, st. 142, st. 144/1, st. 145, st. 156/1, st. 159/2, st. 159/3, st. 160, st. 161, st. 

163/1, st. 163/2, st. 164/1, st. 165/2, st. 169, st. 171/2, st. 172/1, st. 172/2, st. 174, st. 175, 

st. 176, st. 177/2, st. 178, st. 195, st. 205, st. 219/1, st. 242, st. 252/2, st. 266, st. 269, st. 282, 

st. 283, st. 293, st. 325, st. 328, st. 332/1, st. 332/2, st. 380, st. 395, st. 396, st. 397, st. 399, 

st. 415, st. 416, st. 433, st. 445, st. 446, st. 486, st. 487, st. 500, st. 501, st. 509, st. 510, st. 

526, st. 571/1, st. 572, st. 674, 40/1, 57/3, 67, 99/2, 106, 113, 135/2, 135/7, 135/8, 136, 137,  

152/5, 165/2, 169/3, 170/2, 171/3, 186/1, 190/4, 198/1, 206/4, 206/5, 246/1, 246/5, 246/8, 

246/9, 290/2, 293/11, 293/17, 293/64, 293/110, 295/3, 295/7, 295/8, 295/9, 297/3, 297/4, 

297/6, 297/9, 297/10, 297/11, 297/14, 298/8, 298/9, 308/54, 1579/3, 1579/17, 1581, 

1599/11, 1599/96, 1599/108, 1599/175, 2283/1, 3482/1, 3483/1, 3484/4, 3484/9, 3678/3, 

3678/5, 3739/7, 3740/1, 3760/13, 3760/14, 3760/26, 3760/28, 3847/13, 3994/7, 3997/3, 

3997/4, 3997/5, 3997/6, 3998/1, 4000, 4007/1, 4012/6, 4013/1, 4039/24, 4039/25, 4039/26, 

4042/1, 4043/2, 4045/4, 4045/7, 4045/9, 4045/13, 4045/37, 4045/39, 4045/40, 4045/44, 

4045/46, 4045/51, 4045/52, 4045/53, 4045/54, 4045/56, 4045/57, 4045/59, 4045/60, 

4045/61, 4045/62, 4045/63, 4045/64, 4045/65, 4045/66, 4045/67, 4045/69, 4045/71, 

4045/72, 4045/73, 4045/75, 4045/76, 4045/77, 4045/78, 4045/79, 4045/80, 4045/81, 

4045/82, 4045/83, 4045/84, 4045/85, 4045/119, 4045/120, 4045/121, 4045/122, 4045/124, 

4045/125, 4045/130, 4045/131, 4045/151, 4046/1, 4046/2, 4046/3, 4046/4, 4046/8, 

4046/10, 4046/29, 4046/31, 4046/34, 4046/35, 4046/44, 4046/64, 4046/66, 4047/1, 4047/3, 

4053/1, 4057/5, 4057/9, 4065/3, 4065/5, 4065/11, 4068/1, 4068/2, 4068/3, 4068/4, 4071, 
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4073/1, 4073/3, 4073/4, 4078/1, 4078/2, 4128/3, 4129, 4130, 4148, 4157/1, 4216, 4236, 

4301 v katastrálním území Boleradice 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 

k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 

a požárním zařízením. Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti 

staveb jsou dány normovými hodnotami. Odvádění srážkových, odpadních a 

technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 

pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala 

se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a 

stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením 

stavby. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 

současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, podchody apod.), včetně osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně 

chránit a udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít 

jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště 

musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.  

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

,,Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 

čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby. 

6. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou 

hrazeny podle platných předpisů. 

7. V rámci výstavby bude veden stavební deník. 

8. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci. 

9. Termín pro dokončení stavby: 31.12.2026 

10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

11. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném tiskopise - 

příloha č. 14 č. 186/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče, OŽP – ZPF č.j.: 

MUH/86084/21/1 ze dne 10.11.2021: 
Při realizaci stavby je nutno dodržet tyto opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu: 
1. Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků. 

2. Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání 

zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF - MěÚ Hustopeče. 

3. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu. 

4. Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo 

škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu. 

5. Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. 

6. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou 

budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí 

konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče. 

6. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s 

podložím. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely zpětné rekultivace. 

7. Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu 

bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou 

uvedeny do původního stavu. 
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8. Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby 

potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ustanovení § 8 odst. 

3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF. 

13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

zn.: 3259/2021 ze dne 11.05.2021: 

podmínky pro realizaci kanalizace: 
- umístění poklopů kanalizace musí být v ose jízdního pruhu silnice; 

- výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět 

v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 ,,Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200 mm, ŠČM 200 mm, 

ACP16+ 150 mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20 cm; na zásypu budou 

průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp IS 

požadujeme provést nesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na silniční pláni požadujeme 

min. únosnost Edef,2=45 Mpa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven min. v polovině 

vozovky po odfrézování. Budou-li přípojky řešeny výkopem na obě strany, požadujeme obnovu povrchu 

vozovky v celé šířce. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením 

na vrstvy stávající. Stavební práce v sil. Tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční 

doba práce v silničním tělese krajské silnice je min. 5 let. 

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor (p. Lubomír 

Vémola). 

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení 

protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se 

zástupce prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice 

za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení 

zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy 

veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 60 měsíců od dokončení 

stavby). 

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření EG.D, a. s., zn. S40325-27029851 ze dne 

12.03.2021: 
1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a. s., bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 

zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady 

toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). 

2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení. 

3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných 

ČSN, PNE, zajistí EG.D, a. s.  nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových 

chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EG.D, a. s. neprodleně po 

zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši. 

4. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 

m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od 

stožárů individuálně (nutné projednat s EG.D, a. s.). 

5. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 

6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EG.D, a. s. ke kontrole dodržení min. výšky 

vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku. 

6. Při výstavbě odkanalizování Městyse Boleradice a ČOV budou respektovány trasy a ochranná pásma pro 

plánovanou výstavbu podzemního vedení NN/VN. 

7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy 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. 

8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení 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. 

9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením 

prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit 

pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy 
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provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, 

a. s.  

10. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím 

bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 

jinak.  

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

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů 

pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po 

jeho odkrytí.  

12. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat 

příslušným ČSN. 

13. Přizvání zástupce EGD 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.  

14. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy 

odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, 

PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.  

15. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:  

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m  

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti 

nad 6 t. 

16. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26097611 

s platností do 19.02.2023 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a 

podmínkách práce v jeho blízkosti. 

17. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto 

vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 

ČSN EN 50 110-1.  

18. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k 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. 

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002396663 ze dne 

01.07.2021: 
Stanovisko odboru EPZ-VTL: 

Stavbou bude dotčen důležitý přívodní kabel elektro NN pro RS, SKAO, vč. VTL plynovodu. 

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky: 

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách 

VTL PLYNOVOD: 

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu 

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu 

- ČOV situovat 20 m od VTL plynovodu DN 150 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi 

povrchy vedení a potrubí, event.. jejich chráničkou: 

VODOVODNÍ POTRUBÍ: 

Křížení: min. 0,3 m 

Souběh: min. 3 m 

Nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty / studny od stěny plynovodu je 4 m. 

KANALIZACE: 

Křížení: min. 0,3 m. Plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce 

přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost 

mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad 

kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj. 

Souběh: min. 4 m 
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Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty a ČOV od stěny plynovodu je 4 m. 

Vsakovací prostor situovat min. 4 m od VTL plynovodu. 

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět 

zásadně ručně 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) 

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební materiál ani jiný materiál 

REGULAČNÍ STANICE (RS): 

Ochranné pásmo VTL RS je 4 m od půdorysu objektu všemi směry. 

Bezpečnostní pásmo VTL RS je 10 m od půdorysu objektu všemi směry. 

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

- průjezdní komunikaci a podzemní IS lze situovat min. 4 m od objektu RS (nutno však respektovat 

příslušenství RS - oplocení, příjezdové komunikace);  

- ostatní záměry situovat min. 10 m od objektu RS; 

- ve vztahu k napájecímu kabelu pro RS je nutno postupovat dle ČSN 73 6005; 

- v ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby 

(stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy. 

Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební 

mechanizace atd.) 

- během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma - zákaz 

kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry. 

- po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a 

bezpečný příjezd a přístup k RS(TPG 60502).   

- pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení 

ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. 

Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a 

následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před 

provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (GasNet 

Služby, s.r.o.).   

- stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a 

nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména 

místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup 

k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení. 

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody: 

Křížení a souběh kanalizace s STL plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí 

být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 od 

obrysu PZ. 

Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, 

může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 

ČS situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení – min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek. 

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako 

přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení 

trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

www.gridservices.cz ). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 

stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. 

Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 

přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 

stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a 

bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.  
2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie 

stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci 

provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma 

a těmito podmínkami. 

http://www.rwe-ds.cz/
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3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01,  

TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy 

související s uvedenou stavbou.  

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 

pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, 

aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí 

nepoškození PZ během prací a sto s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky 

na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 

technologie.  
6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození.  
7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém 

zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

9) Stavebník je povinen telefonicky neprodleně oznámit každé sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů 

do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).  
10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která 

nebyl odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 

jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem 

kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny 

v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník 

je povinen 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. 

12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude 

osazena výstražní fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky 

registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04.  
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.  

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a. s., č.j.: 839579/21 ze dne 29.11.2021: 
(II) Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo  

       žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo činnosti  

       povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona. 

(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen  

 (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanoveny POS, tak jak je tento označen ve   

         Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-

48956/2021/5203/Ko ze dne 25.11.2021 (vyjádření správce vodního toku Haraska – 

provozu Břeclav): 
• Opevnění výustního objektu bude vytvořeno z lomového kamene do betonu na obou svazích i ve dně 

(protější svah bude opevněn pouze po horní hranu výusti). Požadujeme dlažbu stabilizovat pomocí 

betonových prahů. Požadujeme šířku opevnění 1,5 m od osy potrubí proti proudu. 

• Veškeré křížení Harasky požadujeme realizovat protlakem. Ten bude realizován tak, aby se chránička 

vodovodu nacházela nejméně 1,5 m pod úrovní současného dna. Chránička bude dále vyvedena 1,5 m za 

břehové hrany toku. 

• Pokud nebude možné dodržet hloubku protlaku u stoky A, bude možné výjimečně křížit vodní tok 

překopem. V tomto případě budou svahy a dno v místě křížení zabezpečeny silničními panely, které 

budou chránit potrubí do vzdálenosti 1,5 m od jeho osy. 

• Výustní objekt ČOV a opevnění křížení stoky A budou budovány v úrovni rostlého dna, aby nedošlo k 

pokládání opevnění do sedimentu. 

• Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Překop toku musí být 

prováděn tak, aby byl převeden veškerý průtok v toku pod místo překopu. Nesmí dojít k ohrožení 

okolních pozemků vodou akumulovanou v místě stavby. 
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• Koryto bude po dokončení prací vymodelováno tak, aby výškově navazovalo na koryto nad i pod ním. 

• O zahájení prací v korytě toku požadujeme být informováni alespoň 7 dní předem.  

• Požadujeme být přizváni ke kontrolním dnům a ke kontrole dokončených prací, a to zejména v korytě 

vodního toku. 

• Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací a 

ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. 

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., č.j.: POZ-

2021-006020 ze dne 01.12.2021: 
2. Před zahájením zemních prací musí investor objednat vytyčení vodovodních řadů u provozního střediska 

vodovodů Hustopeče. Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. a se zjištěnou trasou vodovodu. 

3. Vodovodní řady a přípojky na ně napojené je třeba během realizace stavby respektovat dodržením 

minimální vzdálenosti při souběhu a křížení sítí podle ČSN 73 6005. 

4. Před záhozem nově vybudovaných sítí požadujeme přizvat ke kontrole míst křížení a souběhů pracovníka 

střediska vodovodů, a o kontrole pořídit písemný záznam. 

 

 

Odůvodnění 

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel dne 27.01.2022 žádost od městyse 

Boleradice, 691 12  Boleradice 401, IČ: 00283011 v zastoupení na základě plné moci 

společnosti DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00  Brno, IČ: 47916311 (dále jen ,,žadatel“), ve 

věci vydání vodoprávního povolení pro stavbu vodního díla s názvem ,,Odkanalizování 

městyse Boleradice a výstavba ČOV“ st. 8/1, st. 8/2, st. 9/1, st. 9/2, st. 19, st. 21/1, st. 22/1, st. 

22/2, st. 37, st. 86/2, st. 106/2, st. 140, st. 142, st. 144/1, st. 145, st. 156/1, st. 159/2, st. 159/3, 

st. 160, st. 161, st. 163/1, st. 163/2, st. 164/1, st. 165/2, st. 169, st. 171/2, st. 172/1, st. 172/2, st. 

174, st. 175, st. 176, st. 177/2, st. 178, st. 195, st. 205, st. 219/1, st. 242, st. 252/2, st. 266, st. 

269, st. 282, st. 283, st. 293, st. 325, st. 328, st. 332/1, st. 332/2, st. 380, st. 395, st. 396, st. 397, 

st. 399, st. 415, st. 416, st. 433, st. 445, st. 446, st. 486, st. 487, st. 500, st. 501, st. 509, st. 510, 

st. 526, st. 571/1, st. 572, st. 674, 40/1, 57/3, 67, 99/2, 106, 113, 135/2, 135/7, 135/8, 136, 137,  

152/5, 165/2, 169/3, 170/2, 171/3, 186/1, 190/4, 198/1, 206/4, 206/5, 246/1, 246/5, 246/8, 

246/9, 290/2, 293/11, 293/17, 293/64, 293/110, 295/3, 295/7, 295/8, 295/9, 297/3, 297/4, 297/6, 

297/9, 297/10, 297/11, 297/14, 298/8, 298/9, 308/54, 1579/3, 1579/17, 1581, 1599/11, 1599/96, 

1599/108, 1599/175, 2283/1, 3482/1, 3483/1, 3484/4, 3484/9, 3678/3, 3678/5, 3739/7, 3740/1, 

3760/13, 3760/14, 3760/26, 3760/28, 3847/13, 3994/7, 3997/3, 3997/4, 3997/5, 3997/6, 3998/1, 

4000, 4007/1, 4012/6, 4013/1, 4039/24, 4039/25, 4039/26, 4042/1, 4043/2, 4045/4, 4045/7, 

4045/9, 4045/13, 4045/37, 4045/39, 4045/40, 4045/44, 4045/46, 4045/51, 4045/52, 4045/53, 

4045/54, 4045/56, 4045/57, 4045/59, 4045/60, 4045/61, 4045/62, 4045/63, 4045/64, 4045/65, 

4045/66, 4045/67, 4045/69, 4045/71, 4045/72, 4045/73, 4045/75, 4045/76, 4045/77, 4045/78, 

4045/79, 4045/80, 4045/81, 4045/82, 4045/83, 4045/84, 4045/85, 4045/119, 4045/120, 

4045/121, 4045/122, 4045/124, 4045/125, 4045/130, 4045/131, 4045/151, 4046/1, 4046/2, 

4046/3, 4046/4, 4046/8, 4046/10, 4046/29, 4046/31, 4046/34, 4046/35, 4046/44, 4046/64, 

4046/66, 4047/1, 4047/3, 4053/1, 4057/5, 4057/9, 4065/3, 4065/5, 4065/11, 4068/1, 4068/2, 

4068/3, 4068/4, 4071, 4073/1, 4073/3, 4073/4, 4078/1, 4078/2, 4128/3, 4129, 4130, 4148, 

4157/1, 4216, 4236, 4301 v katastrálním území Boleradice pod č.j.: MUH/ 5822/22/305 a dále 

žádost pod č.j.: MUH/ 5823/22/305 o vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění 

odpadních vod z ČOV Boleradice do vod povrchových –  drobný vodní tok Haraska, č. h. p.: 

4-17-01-0360-0-00, ID vodního toku 10200148, ř. km 7,2 v katastrálním území Boleradice 

(pozemek parc.č. 1579/3 ČOV, výusť 4042/1). 

Žádost ve věci vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla pod č.j.: MUH/ 5822/22/305 

ze dne 27.01.2022 a žádost ve věci vydání povolení k nakládání s vodami – vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových k výše uvedené stavbě vodního díla vedené pod č.j.: MUH/ 
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5823/22/305 ze dne 27.01.2022 byly dále vedeny pod společnou sp.zn.: OZP/1478/22/492 

neboť obě uvedené žádosti spolu věcně souvisejí. 

 

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 

dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 

vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady: 

- žádost ze dne 27.01.2022, č.j.: MUH/5822/22/305 

- žádost ze dne 27.01.2022, č.j.: MUH/5823/22/305 

- plná moc  

- 2x projektová dokumentace 12/2021 

- plán kontrolních prohlídek stavby 

- územní rozhodnutí MěÚ Klobouky u Brna – Stavební úřad ze dne 14.12.2021, č.j.: 

3308/2021 

- souhlas MěÚ Klobouky u Brna – Stavební úřad ze dne 24.01.2021, č.j.: 223/2022 

- souhlasy dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkrese  

- stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 10.11.2021, č.j.: MUH 86084/21/1 

- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 15.11.2021, č.j.: MUH/ 89166/21/82 

- vyjádření městyse Boleradice ze dne 10.11.2021 

- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 25.11.2021, zn. PM-48956/2021/5203/Ko 

- závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.05.2021, č.j.: HSBM-1398-2/2021 

- stanovisko Správa a údržba silnic JmK ze dne 11.05.2021, zn. 3259/2021 

- stanovisko Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 01.12.2021, č.j.: POZ-2021-

006020 

- smlouva o budoucí smlouvě o provozování vodovodů, č. 20213093/Hutt 

- vyjádření CETIN a. s. ze dne 29.11.2021, č.j.: 839579/21 

- vyjádření  EG.D, a. s. ze dne 24.02.2021 zn. E7456-26097611 

- vyjádření EG.D,, a. s. ze dne 12.03.2021, zn. S40325-27017105 

- stanovisko GasNet, s. r. o. ze dne 01.07.2021, zn. 5002396663 

- vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ze dne 

14.05.2021, č.j.: NPU-371/36958/2021 

- sdělení ÚZSVM ze dne 24.02.2021, č.j.: UZSVM/BBV/1620/2021-BBVH 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen č. 1023C21/59 

- potvrzení Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ze dne 18.05.2021 

- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán státní správy lesa ze dne 28.06.2021, 

č.j.: MUH/43977/21/321 

- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – ovzduší ze dne 26.05.2021, č.j.: 

MUH/34755/21/1 

- rozhodnutí MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství ze dne 

15.07.2021, č.j.: MUH/ 49184/21/393 

 

V souladu s ustanovením § 50 správního řádu do shora uvedeného termínu byl stavebník 

v oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MUH/ 11940/22/492 ze dne 24.02.2022 vyzván 

k doložení následujících dokladů, které následně byly řádně doloženy: 

- doklad o zaplacení správního poplatku – placeno převodem 

 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona § 112 stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil 

vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení správního řízení všem známým 

účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j.: MUH/ 11940/22/492 ze dne 

24.02.2022 a současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 

na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala 
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dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 

oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy. Dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů pro uplatnění závazných 

stanovisek a námitek běžela 5 denní lhůta pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle 

§ 36 odst. 3 správního řádu. V dané lhůtě bylo zasláno vyjádření Národního památkového úřadu 

pod č.j.: NPU-371/17277/2022 ze dne 02.03.2022, ve kterém se konstatuje, že nedojde 

k dotčení ochrany zájmů památkové péče. 

 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

a) projektová dokumentace z 12/2021 vypracované od společnosti DUIS s. r. o., Srbská 

1546/21, 612 00  Brno, IČ: 47916311, ČKAIT – 1005184, Ing. Igor Havlů  

b) předmětem projektové dokumentace je stavba čistírny odpadní vod (dále jen ,,ČOV“) a 

vybudování splaškové kanalizace pro celé území městyse Boleradice 

c) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené 

orgány: 
stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 10.11.2021, č.j.: MUH 86084/21/1 

koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 15.11.2021, č.j.: MUH/ 89166/21/82 

závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.05.2021, č.j.: HSBM-1398-2/2021 

závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – orgán státní správy lesa ze dne 28.06.2021, č.j.: 

MUH/43977/21/321 

závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – ovzduší ze dne 26.05.2021, č.j.: MUH/34755/21/1 

d) K předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto 

právnických a fyzických osob:  

- inženýrsko-geologický průzkum (DUIS s. r. o., Brno) 

- požárně bezpečnostní řešení (DUIS s. r. o., Brno) 

e) Posouzení vodoprávního úřadu: projektová dokumentace splňuje obecné technické 

požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena 

projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazující 

vlastnická i jiná práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný 

z předložené projektové dokumentace. Podmínky jednotlivých závazných stanovisek 

dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Byl posouzen rozsah dotčených 

jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, 

zejména vodohospodářských zájmů. Vodoprávní úřad nezjistil v průběhu vodoprávního 

řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaného vodního 

díla za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno. 

f) Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Klobouky u Brna – stavebním 

úřadem, č.j.: 3308/2021ze dne 14.12.2021, s nabytím právní moci 21.01.2022. 

g) Souhlas dle § 15 odst. 2 zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán Městským 

úřadem Klobouky u Brna – stavebním úřadem, č.j.: 223/2022 ze dne 24.01.2022. 

h) Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: v průběhu řízení nebyly podány žádné 

námitky ani připomínky. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém 

rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítavý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského 

úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu, aby každý 

účastník a Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel 1 stejnopis. Nepodá-li 

účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hustopeče, odbor 
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životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu 

odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Ostatní poučení Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 

stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující 

identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby 

umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 

způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. Na základě odůvodněné žádosti stavebníka, podané před uplynutím lhůty 

platnosti stavebního povolení, lze tuto lhůtu prodloužit. Podáním žádosti se staví běh lhůty 

stavebního povolení. 

 

 

 

 

 

Ing. Vilém Vyhnálek 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

Správní poplatek 3 000,- Kč – podle položky 18 odst. 1 písm. h) přílohy – sazebníku zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatil stavebník 

převodem. 

Přílohy pro stavebníka: 

1. Ověřená projektová dokumentace ,,Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV“ 

- bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení stavebního úřadu 

- bude předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 

Příloha pro Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí: 

Ověřená projektová dokumentace ,,Odkanalizování městyse Boleradice a výstavba ČOV“ 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 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:…………………… 

 

 

V elektronické podobě dne…………………………… 

Podpisy a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
účastníci řízení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou) ve věci vydání povolení k nakládání 

s  vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

městys Boleradice, 691 12  Boleradice 401 

 v zastoupení DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00  Brno  

účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou) ve věci vydání povolení k nakládání 

s  vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

městys Boleradice, 691 12  Boleradice 401 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 

účastníci řízení § 109 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu 

(dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou) 

městys Boleradice, 691 12  Boleradice 401 

 v zastoupení DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00  Brno  

účastníci řízení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu, kterým se 

doručuje jednotlivě do vlastních rukou (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 

stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno) 

Zdeněk Herzán, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Radmila Herzánová, Boleradice č.p. 152, 691 12  Boleradice 

Jiří Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Eliška Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Marie Kaňůrková, Fillova č.p. 107/10, Lesná, 638 00  Brno 38 

Daniel Stehlík, Boleradice č.p. 425, 691 12  Boleradice 

Josef Straka, Boleradice č.p. 432, 691 12  Boleradice 

Jiří Janda, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Jana Jandová, Boleradice č.p. 99, 691 12  Boleradice 

Edita Šilerová, Vlachova č.p. 1509/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Marta Hlavičková, Brumovice č.p. 17, 691 11  Brumovice na Moravě 

Ladislav Kolbaba, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Dana Kolbabová, Boleradice č.p. 179, 691 12  Boleradice 

Jitka Zoubková, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Pavla Francová, Špirkova č.p. 165/13, Tuřany, 620 00  Brno 20 

Eduard Řička, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Renata Řičková, Boleradice č.p. 279, 691 12  Boleradice 

Josef Rosíval, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Lucie Rosívalová, Boleradice č.p. 455, 691 12  Boleradice 

Petr Vystoupil, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Tomáš Nevídal, Boleradice č.p. 469, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koráb, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Ilona Korábová, Boleradice č.p. 467, 691 12  Boleradice 

Pavel Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Blanka Kaňová, Boleradice č.p. 464, 691 12  Boleradice 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 402, 691 12  Boleradice 

Jaroslava Křižáková, Boleradice č.p. 384, 691 12  Boleradice 

Františka Cvanová, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jitka Kurcinová, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Marie Urbánková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Jana Zahradníková, Boleradice č.p. 21, 691 12  Boleradice 

Leo Čermák, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Lenka Čermáková, Boleradice č.p. 440, 691 12  Boleradice 

Tomáš Koutník, Antonína Macka č.p. 2279/9, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Klára Kočicová, Boleradice č.p. 364, 691 12  Boleradice 

Milan Drábek, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Stanislav Franěk, Nikolčická č.p. 222, 691 76  Šitbořice 

Mgr. Eva Fraňková, Bednaříkova č.p. 2189/9, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslava Vašíčková, Boleradice č.p. 285, 691 12  Boleradice 
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Vladimír Horák, Boleradice č.p. 240, 691 12  Boleradice 

Pavla Hrabcová, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 254, 691 12  Boleradice 

Blanka Riedlová, Boleradice č.p. 30, 691 12  Boleradice 

Ing. Jindřich Kahoun, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Mgr Iva Kahounová, Boleradice č.p. 281, 691 12  Boleradice 

Dušan Lang, Boleradice č.p. 186, 691 12  Boleradice 

Halyna Lovas, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Miloslav Žemlička, Boleradice č.p. 165, 691 12  Boleradice 

Josef Chalupa, Boleradice č.p. 297, 691 12  Boleradice 

Martina Kotrčová, Boleradice č.p. 210, 691 12  Boleradice 

Marta Procházková, Boleradice č.p. 105, 691 12  Boleradice 

Josef Dufek, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Hedvika Dufková, Boleradice č.p. 428, 691 12  Boleradice 

Monika Šemorová, Boleradice č.p. 31, 691 12  Boleradice 

Ludvík Stehlík, Boleradice č.p. 100, 691 12  Boleradice 

Radek Čech, Boleradice č.p. 49, 691 12  Boleradice 

Bronislava Polakovová, U viaduktu č.p. 580/20, Chrlice, 643 00  Brno 43 

Jan Omasta, Boleradice č.p. 248, 691 12  Boleradice 

Svatava Kokešová, Rovinka č.p. 566, 691 76  Šitbořice 

Leopold Jabůrek, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

Emilie Jabůrková, Boleradice č.p. 251, 691 12  Boleradice 

František Koráb, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Marcela Korábová, Boleradice č.p. 405, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Sedláček, č. p. 454, 691 12  Boleradice, IDDS: 8wbti8s 

Hynek Gracl, Moutnice č.p. 295, 664 55  Moutnice 

Ing. Bohuslav Kahánek, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Blanka Kahánková, Boleradice č.p. 375, 691 12  Boleradice 

Ing. Jiří Zajíc, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Mgr. Anna Zajícová, Boleradice č.p. 374, 691 12  Boleradice 

Helena Zemánková, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Kamil Reiter, Boleradice č.p. 419, 691 12  Boleradice 

Roman Reiter, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Marie Reiterová, Boleradice č.p. 383, 691 12  Boleradice 

Ilona Stehlíková, Boleradice č.p. 416, 691 12  Boleradice 

Hana Vystoupilová, Boleradice č.p. 158, 691 12  Boleradice 

Jaroslav Procházka, Boleradice č.p. 377, 691 12  Boleradice 

Hana Mátlová, IDDS: sxixksh 

Lubomír Woff, Dolnopolní č.p. 161/19, Maloměřice, 614 00  Brno 14 

Marie Srncová, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Srnec, Boleradice č.p. 338, 691 12  Boleradice 

Vladimír Stehlík, Boleradice č.p. 278, 691 12  Boleradice 

Miroslava Drábková, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00  Brno 21 

Dalibor Štoček, Tábor č.p. 885/15, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 

Veronika Štočková, Josefy Faimonové č.p. 2226/7, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Miroslav Musil, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Helena Musilová, Veselá č.p. 173/2, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Zbyšek Lovecký, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Romana Lovecká, Boleradice č.p. 149, 691 12  Boleradice 

Pavel Omasta, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 

Miroslava Omastová, Boleradice č.p. 138, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Pilát, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice 

Dagmar Sekerová, Boleradice č.p. 161, 691 12  Boleradice  

Miroslav Malíšek, Lužánecká č.p. 1886/6, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Klára Šťastná, Dolní č.p. 249, 691 63  Velké Němčice 

Oldřich Stehlík, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Ludmila Stehlíková, Boleradice č.p. 386, 691 12  Boleradice 

Marie Chalupová, Boleradice č.p. 382, 691 12  Boleradice 

František Novotňák, Boleradice č.p. 392, 691 12  Boleradice 

Jan Štýbl, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 
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Dagmar Štýblová, Boleradice č.p. 242, 691 12  Boleradice 

Ladislav Otýpka, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Helena Otýpková, Boleradice č.p. 19, 691 12  Boleradice 

Josef Petráš, Boleradice č.p. 320, 691 12  Boleradice 

Stanislav Havránek, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Věra Havránková, Boleradice č.p. 403, 691 12  Boleradice 

Zdeněk Hrabec, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Růžena Hrabcová, Boleradice č.p. 151, 691 12  Boleradice 

Marie Stehlíková, Boleradice č.p. 45, 691 12  Boleradice 

Antonín Prokop, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Vlasta Prokopová, Boleradice č.p. 246, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Nová č.p. 952/20, 693 01  Hustopeče u Brna 

Martin Kahánek, Boleradice č.p. 463, 691 12  Boleradice 

Mgr. Olga Reiterová, Boleradice č.p. 65, 691 12  Boleradice 

Jitka Bínková, Diváky č.p. 212, 691 71  Diváky 

Karel Lank, Boleradice č.p. 408, 691 12  Boleradice 

Jiří Kilián, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Eliška Kiliánová, Boleradice č.p. 322, 691 12  Boleradice 

Libor Stehlík, Boleradice č.p. 107, 691 12  Boleradice 

Colin Thompson, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Eva Thompsonová, Boleradice č.p. 167, 691 12  Boleradice 

Marie Kilianová, Boleradice č.p. 98, 691 12  Boleradice 

Aneta Novotná, Pod Skalkou č.p. 70/12, Přerov II-Předmostí, 751 24  Přerov 4 

David Buček, Černého č.p. 807/48, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Marie Strouhalová, Boleradice č.p. 96, 691 12  Boleradice 

Jindřiška Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Monika Vrbová, Boleradice č.p. 97, 691 12  Boleradice 

Jindřich Zemánek, Boleradice č.p. 378, 691 12  Boleradice 

Michael Moudrý, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Jiří Machač, Boleradice č.p. 83, 691 12  Boleradice 

Alena Plevačová, Boleradice č.p. 256, 691 12  Boleradice 

Luboš Čapka, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Marcela Čapková, Boleradice č.p. 414, 691 12  Boleradice 

Libor Novotný, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Olga Novotná, Boleradice č.p. 411, 691 12  Boleradice 

Libuše Bednaříková, Houbalova č.p. 3044/6, Líšeň, 628 00  Brno 28 

Martin Křižák, č.p. 441, 691 12  Boleradice, IDDS: hnzp7yg 

Josef Soukop, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Helena Soukopová, Boleradice č.p. 94, 691 12  Boleradice 

Pavel Víteček, Boleradice č.p. 420, 691 12  Boleradice 

Kateřina Davidová, Boleradice č.p. 111, 691 12  Boleradice  

Milan Straka, Brněnská č.p. 798/51, 693 01  Hustopeče  

Anna Vencálková, Fleischnerova č.p. 948/22, Bystrc, 635 00  Brno 35 

Stanislav Omasta, Boleradice č.p. 417, 691 12  Boleradice 

Aleš Marek, Svatopluka Čecha č.p. 2726/101c, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Jan Veselý, Masarykova č.p. 704, 667 01  Židlochovice 

Eva Trnovcová, Polní č.p. 155/12, 691 83  Drnholec 

Ing. Pavel Veselý, Masarykova č.p. 14, 667 01  Židlochovice 

Jana Matějková, třída Generála Píky č.p. 1993/9, Černá Pole, 613 00  Brno 13 

Jan Charvát, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Eva Charvátová, Boleradice č.p. 343, 691 12  Boleradice 

Jan Stehlík, Boleradice č.p. 278,691 12 Boleradice  

Patrik Sedláček, Boleradice č.p. 345, 691 12  Boleradice  

Sedláčková Lucie, č. p. 345, 691 12  Boleradice 

Blanka Soukopová, Boleradice č.p. 41, 691 12  Boleradice  

Zdenka Tománková, Boleradice č.p. 153, 691 12  Boleradice 

 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha, IDDS: z49per3 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Nové Město, Územní 

pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e 
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Vinařství Šlancar, s. r. o., č.p. 438, 691 12  Boleradice  

SK Boleradice 1935,z.s., Boleradice č.p. 459, 691 12  Boleradice 

ZEČI, spol. s. r. o., č.p. 426, 691 12  Boleradice  

EM Brno s.r.o., IDDS: bxz3z3a 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00  Brno  

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha  

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00  Brno  

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno  

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02  Břeclav  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 

Brno  

 

účastníci podle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 112 odst. 1 stavebního zákona (vlastník 

sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno) 

pozemky parc.č.:  1599/111, 1599/110, 1599/109, 1599/108, 1599/107, 1599/106, 1599/105, 

1599/104, 1599/103, 1599/102, 1599/101, 1599/100, 1599/7, 1599/213, 4073/5, 4068/7, 

4157/2, 4068/5, 4065/1, 4065/2, 4065/7, 4065/6, 4065/4, 4065/10, 4060/1, 4060/2, 4057/1, 

4057/4, st.516, st.515, st.572, st.573, st.5, st.363, 295/10, st.10/1, 4176/1, st.12, st.432/1, st.16, 

st.306, st.18, st.291, 4045/16, st.300, st.317, st.338, st.21/1, st.21/2, st.22/2, st.337, st.357, 

st.353, st.333, 4046/63, 4046/7, st.247, st.356, 4046/37, st.322, st.323, st.285, st.371, 4127/3, 

st.248, st.522, st.523, st.339, st.324, st.366, st.525, 4128/1, st.335/9, st.298/7, 4122/2, 4123/1, 

st.403/5, 4204, st.403/2, 929/1, st.529, st.528, st.463, st.462, st.461, st.460, st.459, st.458, 

st.457/1, st.456/1, st.455/1, st.454, st.568, 2283/5, 292/7, st.1, st.42/2, st.40, st.43, st.44, 4136, 

33/2, st.49, st.50, st.52, st.22/1, st.350, st.351, 4045/5, 4045/146, st.352, 4046/11, st.28/2, 

st.611, st.358, st.29/1, st.29/3, st.344, st.343, 4045/101, 4045/103, st.361, st.342/2, st.31, st.32, 

st.33/1, st.342/1, st.336, st.650, st.326, st.320, st.53, st.316, st.71, st.55/1, st.286/3, st.540, 

286/2, st.59, 4133, 25/2, st.68/1, st.450, st.436, 16/2, st.380, 12/2, 12/1, st.91, st.94, st.93, 4288, 

4045/100, st.85, st.258/3, st.258/1 , st.112, st.111, st.260, st.107, st.132, st.103, st.102/2, 

st.102/1, st.257, st.284/1, st.125/1, st.83/1, st.83/2, st.85, 259/2, st.666, st.36/2, st.123/1, 81/2, 

123/2, st.81, st.80, st.118, st448, st262, st.137, st.138, st.555, 67, 66/1, 4045/117, st.266, st.267, 

st.268, 59/1, 58, 141, st.143/2, st.14, st.50, st.49/3, st.49/4, st.430, st.394, st.388, st.383, st.415, 

st.578, st.534, st.527, st.73/3, 91/1, st.580/1, 79/4, st.85, 4304, st.121, 4045/42, st.295, st.151, 

st.154, st.156/1, st.152, st.157/2, st.157/3, 3486/2, 3484/9, st.392, st.354, st.345, st.324, st.341, 

st.375, st.386, st.376, st.377, st.388, st.383, st.156/2, st.360, st.321, st.152, st.270/2, st.288, 

st.311, st331, st.274, st.162, st.163/1, st.439, st166/1, st.167, st.169/1, st.372, st.185/1, st.329, 

st.282, st.178, st.198, st.200, st.346, st.340, st.417, st.377, st.355, st.384, st.560, 235/2, st.235/1, 

248/2, st.479, 231/1, st.478, st.477, 231/2, st.232/2, st.232/1, st.226/2, st.226/1, st.227, st.224/2, 

st.223/2, st.223/1, st.224/1, 4046/9, st.298, st.301, st.215, st.214, st.213/2, st.213/1, st.191, 

st.212, st.193, st.210/2, st.194, st.210/1, st.209/2, st208, st.196/1, st.391, 3739/1, 3739/6, 206/5, 

st.325, st.328, 206/4, st.276, 3726, 3998/2, 206/13, st.591, 3739/7, 3740/2, 3997/2, 3997/7, 

3857/2, 3857/1, 3855, 4226, 3997/15, st.402/4, st.227, st.261 , 66/1,2285/5, st.156/2 , st.191, 

st.151 v k.ú. Boleradice 

 
Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02  Břeclav 

MěÚ Klobouky u Brna – Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72  Klobouky u Brna 

 

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 – OKT 

OÚ Boleradice, 691 12  Boleradice 401 
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