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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
V souladu s ustanovením § 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou 
veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena 
na úřední desce na místě obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový 
přístup. 
 
Vyvěšeno dne:    
 
Sejmuto dne:     
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:   
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
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“), 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“),  
 
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:  
1. Obec Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 

00374903 
I. vydává 

 
podle ustanovení § 15 odst. 1, 3 a 4 vodního zákona  
 

stavební  povolení 
 

k provedení stavby vodního díla „Řícmanice – doplnění kanalizace“, v kraji 
Jihomoravském, okrese Brno-venkov, v obci Řícmanice, na katastrálním území Babice nad 
Svitavou, na pozemku p. č. 1378, na katastrálním území Řícmanice, na pozemcích parcelní 
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číslo KN 58, 69, 457, 535, 537, 539, 542, 545, 548, 551, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 583, 
585, 618, 627, 629, 630, 639, 640, 641, 642, 651/5, 764, 773, 776, 789, 792, 803, 833, 988, 
989/1, 992, 993, 996/1, 998, 1001, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1003/1, 1004/1, 
1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, drobný vodní tok Močílky a Časnýř, č. h. p. 4-15-02-1080; 
určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y) – čerpací stanice ČS1 
(1154552,42; 591034,65), začátek splaškové kanalizace stoka „A“ (1154536,22; 591192,27) 
a konec splaškové kanalizace stoka „A“ (1154573,79; 591028,75). 
 
Základní údaje o povolované stavbě: 
1. účel vodního díla 
odvádění splaškových vod z přilehlých rodinných domů na ČOV Bílovice 
 
2. druh vodního díla: 
stavba splaškové kanalizace, ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
 
3. členění vodního díla na stavební objekty a popis vodní díla: 
SO 01 Splašková kanalizace  
stoka „A“ dl. 186,80 m materiál PP SN 250 SN8; dl. 1,2 m materiál PP SN 200 SN8; 

havarijní přepad HP dl. 26,25 m DN 250 SN8 do zatrubněného potoka Časnýř 
stoka „A1“ dl. 291,06 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 37,14 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „A 1-1“ dl. 155,70 m mat. PP SN 250 SN8 
stoka „A 1-2“ dl. 105,75 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 71,55 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „A1-2-1“ dl. 30,45 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „A2“ dl. 68,10 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 58,80 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „B“ dl. 625,20 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B1“ dl. 314,80 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B2“ dl. 556,60 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B2-1“  dl. 116,65 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 6,25 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „B3“ dl. 187,90 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B4“ dl. 43,40 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B5“ dl. 80,50 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B6“ dl. 30,00 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 24,40 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „C“ dl. 45,25 m materiál PP SN 250 SN8 
 
SO 02 Výtlačný řad 
výtlak „V1“  dl. 7,00 m mat. PE DN 80 
výtlak „V2“ dl. 21,20 m mat. PE DN 80 
 
SO 03 Čerpací stanice ČS1 
čerpací stanice se separací pevných látek a s předřazenou akumulací (Qč = 5,56 l/s,  
H = 11,00 m, P = 1,5 kW) 
 
SO 04 Čerpací stanice ČS2 
čerpací stanice s mokrou jímkou, střídavý provoz čerpadel (Qč = 2,00 l/s, H = 2,20 m,  
P = 1,2 kW) 
 
SO 05 Opravy krajských komunikací 
SO 06 Opravy místních komunikací 
 
SO 07 Odbočky pro domovní přípojky 
odbočky (počet kusů 147 v celkové délce 882,00 m) 
 
SO 08 Přeložky inženýrských sítí 
vodovod (v délce 31,00 m na stoce „A1“ a v délce 94,00 m na stoce „B2“) 
dešťová kanalizace (v délce 7,00 m na stoce „A“ a v délce 148,50 m na stoce „B2“) 
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II. stanovuje 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen „vyhláška ke 
stavebnímu zákonu“)  
podmínky pro provedení vodního díla: 
1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem 

„Řícmanice – doplnění kanalizace“, kterou ověřil Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 100363 a ověřené ve 
vodoprávním řízení. 

2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích 
nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto 
prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení. 

3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící 
stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení 
§ 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám 
ze stavebních mechanizmů.  

5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení 
jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami. 

6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na 
veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a 
podběhů. 

7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude 
provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka. 

8. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, 
že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že 
jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, 
že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, že jsou splněny 
stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace. 

9. Stavebník zajistí, aby během výstavby splaškové kanalizace nedošlo k ovlivnění 
množství podzemní vody v okolních zdrojích vody určených pro individuální zásobování. 

10. Po ukončení stavby budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
11. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v 

navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody. 

12. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor 
pitné vody z předmětné stavby v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze 
č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů.  

13. Investor projedná trasu se všemi vlastníky, případně nájemci (jsou-li předmětné 
pozemky v užívání zemědělské organizace, SHR apod.), dotčených zemědělských 
pozemků, opatří žádost jejich souhlasem a dohodne s uživateli pozemků termín prací 
před zahájením výstavby, aby nedošlo ke škodám na úrodě. 

14. Investor zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice vč. zúrodnění 
schopného podorničí do hloubky cca 0,30 m (podle aktuálního stavu v místě výkopu) 
s odděleným ukládáním kulturní vrstvy půdy a podorniční vrstvy půdy. Kulturní vrstva 
půdy bude uložena podél výkopu a za ní podorničí, příp. na druhé straně výkopu: 

- šíře výkopu pro uložení splaškové kanalizace – cca 1,3 m 
- šíře manipulačního pruhu – cca 10 m 

15. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. 
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16. Při zpětné rekultivaci musí investor dbát na to, aby nedošlo k promísení ornice 
s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. Před uvedením do původního stavu 
provede sběr kamení.  

17. Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení 
prací, které je možné realizovat ode dne platnosti rozhodnutí vydaného podle zvláštních 
předpisů (stavební zákon). Bude-li překročena uvedená lhůta, je třeba před jejím 
uplynutím požádat orgán ochrany ZPF o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Stavba by měla 
být prováděna, pokud možno, mimo vegetační období. 

18. Ukončení akce investor oznámí orgánu ochrany ZPF a zajistí protokolární předání 
dotčených pozemků vlastníkům (v příp. že nedojde k jejich odkoupení). 

19. V rámci území významného krajinného prvku (VKP), kterým je vodní tok Časnýř na 
pozemku 1006/1 v k. ú. Řícmanice, nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani 
stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP. 

20. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se 
zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána.  

21. Veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny. 
22. K případnému kácení dřevin je nutný souhlas orgánu ochrany přírody (Obecní úřad 

Řícmanice). 
23. Ve stavebních strojích budou použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla, 

aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami.  
24. Stoka B a Stoka B6 bude umístěna v minimální vzdálenosti 2 metry od pozemku 

určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 1377/1 v katastrálním území Babice nad 
Svitavou. 

25. Stoka 1-2 a Stoka 1-2-1 bude umístěna v minimální vzdálenosti 6 metrů od pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa parcelní číslo 610 v katastrálním území Řícmanice. 

26. Pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odření 
kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, 
ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem. 

27. Po skončení prací bude povrch a okolí lesního pozemku uveden do původního stavu. 
28. Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno tak, aby byl po komunikaci umožněn 

pojezd těžké lesní techniky. 
29. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné 

odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště. 
30. Před vlastním zahájení zemních prací v krajské komunikaci III/383 zažádá prováděcí 

firma SÚS JmK, oblast Brno o vystavení smlouvy na dobu provádění prací při zásahu do 
komunikace. 

31. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací v tělese komunikace je 
nutné stavbu opatřit dopravním značením odsouhlaseným Policií České republiky, 
specializované pracoviště dopravního inženýrství. 

32. Stavebník si před započetím prací v komunikaci zajistí rozhodnutí o zvláštním užívání a 
částečné uzavírce komunikace od příslušného správního orgánu. 

33. Výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace v okolí 
stávající šachty Š 30 (napojení navržené stoky „B“ a výtlačného řadu „V2“) budou 
prováděny v souladu s podmínkami pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

34. Při vlastním provádění prací bude přizván zástupce SÚS JMK, oblast Brno k převzetí 
jednotlivých zakrývaných konstrukčních vrstev.  

35. Stavebník zajistí provedení zkoušky hutnění a únosnosti na pláni a konstrukčních 
vrstvách vozovky. 

36. Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost 
silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění 
komunikace. 

37. Případné jakékoliv poškození silničního tělesa včetně silniční příkopy při realizaci stavby 
bude neprodleně opraveno. 

38. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu. 
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39. Po skončení prací bude zástupce SÚS JMK, oblast Brno přizván ke kontrole. Stavební 
práce dotýkající se zájmů SÚS JMK budou protokolárně předány. 

40. Předmětnou stavbou bude dotčeno podzemní vedené NN, nadzemní vedení NN, 
nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN. 

41. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení 
požádá stavebník zástupce společnosti E.ON Česká republika s. r. o. (dále jen ECZR) o 
jeho vytýčení. Vytýčení zajistí Regionální zpráva Brno. 

42. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu bude prováděno výhradně 
klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů, aby nedošlo k poškození 
elektrického zařízení. 

43. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů nadzemního vedení NN 
tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak 
ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Bude dodrženo ustanovení normy ČSN 
EN 50 110-1 a PNE 33 3302. 

44. Při provádění stavebních prací stavebník zajistí, aby nedošlo k poškození elektrického 
zařízení. 

45. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení. 
46. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního vedení NN a podzemního 

vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno. 
47. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 

v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je 
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vedení a vypnutí je nutno objednat 
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je 
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 

48. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího 
zařízení v provozování ECZR. 

49.  Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu STL plynárenského zařízení 
bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem).  

50. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN 73 6005, TPG 702 04 tab. 8.  
51. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení.  
52. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození 

plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

53. Před zásypem výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola, kterou provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 
5 dní předem. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 

54. Neprodleně po skončení stavební činnost budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

55. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou 
sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále 
jen „SEK“). 

56. Před započetím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit 
vyznačení trasy podzemního vedení SEK (dle jen „PVSEK“) na terénu. 

57. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby 
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté 
PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

58. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, 
nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení 
PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky. 

59. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke 
kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 

60. Případné poškození SEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě. 
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61. Stavebník bude informovat pracovníka VAS a. s., divize Brno-venkov o zahájení stavby - 
předání staveniště a v průběhu stavby přizve pověřené pracovníky stavebního dozoru 
VAS a. s. k vlastní realizaci stavby (kontrola všech stavebních a technologických prací a 
důležitým zkouškám). Dozor nad stavbou VAS končí účastí na předání stavby mezi 
dodavatelem a stavebníkem. 

62. Před zahájením stavebních prací bude stávající vodovodní potrubí vytýčeno, viditelně 
označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Vytýčení stávajícího 
potrubí bude telefonicky dohodnuto s provozem VAS Pozořice v termínu 14 dní před 
zahájením výkopových prací. 

63. Veškeré manipulace na stávající kanalizační síti, stavební a montážní práce, které se 
přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti 
nebo po dohodě se zástupci VAS a. s., provoz Pozořice. 

64. Přepojení stávajících domovních přípojek bude prováděno pomocí navrtávacího pasu 
s uzávěrem bezprostředně u hlavního nového potrubí. 

65. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby byla zabezpečena dodávka vody stávajícím 
odběratelům. 

66. Stavebník je povinen v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby 
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.   

 
 

III. ukládá 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu  
povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby: 
1. termín zahájení stavby, 
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 
 
 

IV. ukládá 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu  
povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem 
provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:  
1. provádění pokládky splaškové kanalizace včetně čerpací stanice - kontrola před 

záhozem, 
2. provádění tlakové zkoušky vodovodního řadu - kontrola pokládky potrubí před záhozem. 
 
 

V. stanovuje 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu  
termín pro dokončení stavby do 31.12.2016 
 
 

VI. stanovuje, 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu  
 
že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání 
kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 
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. 
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VII. ukládá 
 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona 
 
povinnost předložit spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu také povolení 
k provozování předmětné stavby (ustanovení § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů - dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) 

 
 
 
 

Odůvodnění 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí obdržel dne 12.03.2014 od obce 
Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 00374903 
zastoupené na základě plné moci AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno (dále 
jen „stavebník“) žádost o stavební povolení k provedení stavby splaškové kanalizace v obci 
Řícmanice, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona. 
 
Na základě shora uvedené žádosti vodoprávní úřad zjistil, že je v souladu s platnými 
právními předpisy věcně a místně příslušným orgánem státní správy. Dále posoudil 
předložené žádosti včetně doložených dokladů a zjistil, že neobsahují veškeré náležitosti, 
které vyplývají z vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Na základě výše 
uvedeného zjištění vodoprávní úřad předmětné správní řízení usnesením vyhotoveným dne 
18.03.2014 pod č. j. OŽP-ČJ/17280-14/MOU, sp. zn. OŽP/2891-2014/MOU přerušil do doby 
doložení chybějících dokladů. Veškeré chybějící doklady žadatel doložil dne 11.06.2014. 
 
Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, v obci 
Řícmanice, na katastrálním území Babice nad Svitavou, na pozemku p. č. 1378, na 
katastrálním území Řícmanice, na pozemcích parcelní číslo KN 58, 69, 457, 535, 537, 539, 
542, 545, 548, 551, 554, 557, 560, 563, 566, 569, 583, 585, 618, 627, 629, 630, 639, 640, 
641, 642, 651/5, 764, 773, 776, 789, 792, 803, 833, 988, 989/1, 992, 993, 996/1, 998, 1001, 
1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1003/1, 1004/1, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 
drobný vodní tok Močílky a Časnýř, č. h. p. 4-15-02-1080. 
 
Stavebník spolu s žádostí a všemi doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 40/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů, předložil projekt pod názvem „Řícmanice – doplnění kanalizace“, který vypracoval 
AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř. 12, 61200 Brno, ověřeno Ing. Janem Poláškem, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 
– 100363.  
 
Projekt řeší vybudování nové splaškové kanalizace v obci Řícmanice o celkové délce 
3 091,95 m z toho 28,20 m výtlaků a 3 063,75 gravitačního potrubí. Tato navržená splašková 
kanalizace bude napojena na stávající kanalizační sběrač Kanice- Bílovice nad Svitavou. 
Stávající nefunkční měrná šachta, která je umístěna na rozhraní katastrů obce Řícmanice a 
Bílovice nad Svitavou, bude zprovozněna a stávající Parshallův žlab bude ocejchován. 
 
Předložená projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty (SO) a provozní 
soubory (PS): 
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SO 01 Splašková kanalizace  
stoka „A“ dl. 186,80 m materiál PP SN 250 SN8; dl. 1,2 m materiál PP SN 200 SN8; 

havarijní přepad HP dl. 26,25 m DN 250 SN8 do zatrubněného potoka 
Časnýř 

stoka „A1“ dl. 291,06 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 37,14 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „A 1-1“ dl. 155,70 m mat. PP SN 250 SN8 
stoka „A 1-2“ dl. 105,75 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 71,55 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „A1-2-1“ dl. 30,45 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „A2“ dl. 68,10 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 58,80 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „B“ dl. 625,20 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B1“ dl. 314,80 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B2“ dl. 556,60 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B2-1“  dl. 116,65 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 6,25 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „B3“ dl. 187,90 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B4“ dl. 43,40 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B5“ dl. 80,50 m materiál PP SN 250 SN8 
stoka „B6“ dl. 30,00 m mat. PP SN 250 SN8; dl. 24,40 m mat. PP SN 250 SN10 
stoka „C“ dl. 45,25 m materiál PP SN 250 SN8 
SO 02 Výtlačný řad 
výtlak „V1“  dl. 7,00 m mat. PE DN 80 
výtlak „V2“ dl. 21,20 m mat. PE DN 80 
SO 03 Čerpací stanice ČS1 
čerpací stanice se separací pevných látek a s předřazenou akumulací (Qč = 5,56 l/s,  
H = 11,00 m, P = 1,5 kW) 
SO 04 Čerpací stanice ČS2 
čerpací stanice s mokrou jímkou, střídavý provoz čerpadel (Qč = 2,00 l/s, H = 2,20 m,  
P = 1,2 kW) 
SO 05 Opravy krajských komunikací 
SO 06 Opravy místních komunikací 
SO 07 Odbočky pro domovní přípojky 
odbočky (počet kusů 147 v celkové délce 882,00 m) 
SO 08 Přeložky inženýrských sítí 
vodovod (v délce 31,00 m na stoce „A1“ a v délce 94,00 m na stoce „B2“) 
dešťová kanalizace (v délce 7,00 m na stoce „A“ a v délce 148,50 m na stoce „B2“) 
 
PS 01 Čerpací stanice – technologická část 
PS 02 Čerpací stanice – elektrotechnologická část 
PS 03 Měrná šachta – elektrotechnologická část 
PS 04 Dispečink a radiový přenos 
 
V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci. 
Předpokládaná hodnota stavby bude 60 mil. Kč. 
 
Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými 
smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích, které jsou součástí spisu. 

 
V řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další doklady: 
- pravomocné rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí pod č. j. 

602/2014/BNS/SÚ, sp. zn. S-1263/2013/BNS-SU ze dne 30.04.2014 (Obecní úřad 
Bílovice nad Svitavou, stavební úřad), 

- územní rozhodnutí pod č. j. SÚ 614/08 B ze dne 22.01.2009 (Obecní úřad Bílovice nad 
Svitavou, stavební úřad), 

- rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí pod č. j. 158/2011/BNS/SÚ   
ze dne 12.04.2011 (Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad), 
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- souhlas Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, stavební úřad podle §15 stavebního 
zákona pod č. j. 741/2013/BNS/SÚ, sp. zn. SÚ 914/08 B ze dne 13.09.2013,  

- závazné stanovisko k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa pod č. j. OŽP-
ČJ/19497-14/VID sp. zn. OŽP/4368-2014/VID ze dne 28.04.2014 (MěÚ Šlapanice, odbor 
životního prostředí), 

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku pod č. j. OŽP-ČJ/19496-
14/TOJ sp. zn. OŽP/3940-2014/TOJ ze dne 14.04.2014 (MěÚ Šlapanice, odbor životního 
prostředí), 

- závazné stanovisko souhlas k návrhu trasy podzemního vedení pod č. j. OŽP-ČJ/19494-
14/BRJ sp. zn. OŽP/3958-2014/BRJ ze dne 18.04.2014 (MěÚ Šlapanice, odbor životního 
prostředí), 

- vyjádření k projektu stavby pod č. j. OŽP-ČJ/45230-13/RIC sp. zn. OŽP/8597-2013/RIC 
ze dne 26.08.2013 (MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí), 

- stanovisko orgánu ochrany přírody pod č. j. JMK 89871/2007, sp. zn. S- JMK 89871/2007 
OŽP/Čk ze dne 10.07.2007 (Krajský úřad Jihomoravský, Odbor životního prostředí), 

- vyjádření k PD pro stavební povolení pod zn. 12441/2013 ze dne 28.08.2013 (Správa a 
údržba silnic JmK, p. o. k.), 

- vyjádření o existenci zařízení distribuční sítě pod zn. B6941-Z051329811 ze dne 
20.09.2013 (E-ON Česká republika s. r. o.), 

- stanovisko správce povodí pod zn. PM 37303/2013-203/Ou ze dne 02.08.2013 (Povodí 
Moravy s. p.), 

- vyjádření ke stavebnímu řízení pod č. j. 13/002902 ze dne 09.10.2013 (itself s. r. o.), 
- vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5000827889 ze dne 21.08.2013 (Jihomoravská 

plynárenská a. s.), 
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací pod č. j. 658616/13 ze dne 

17.09.2013 (Telefónica O2 Czech Republik, a. s.), 
- závazné stanovisko pod č. j. KHSJM 40557/2013/BM/HOK, sp. zn. S- KHSJM 

36202/2013 ze dne 18.09.2013 (Krajské hygienické stanice JmK), 
- vyjádření k PD pro stavební řízení pod č. j. 19156/2013-Ke ze dne 28.08.2013 

(Vodárenská akciová společnost a. s.), 
- závazné stanovisko pod ev. č. HSBM-3-40-34/1-OPST-2013 ze dne 21.08.2013 

(Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje), 
- vyjádření k existenci technické infrastruktury pod zn. 131303786 ze dne 14.08.2013 

(SITEL, spol. s r. o.), 
- vyjádření ke stavebnímu povolení pod č. j. LCR 952/1616/2014 ze dne 09.05.2014 (Lesy 

ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje), 
- vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. 3412/13 ze dne 29.07.2013 (Archeologický 

ústav AV ČR), 
- závazné stanovisko pod č. j. 3456/2013-1383-ÚP-BR ze dne 09.08.2013 (ČR-

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno), 
- vyjádření k PD pod zn. 3402/13/OVP/N ze dne 09.10.2013 (NET4GAS, s. r. o.), 
- vyjádření k vydání stavebního povolení pod č. j. KRPB-188031-1/ČJ-2013-0600DI-POK 

ze dne 24.09.2013 (Policie ČR, Krajské ředitelství JmK), 
- plán kontrolních prohlídek stavby, 
- zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu z července 2013 (Ing. Jan Kříž – geolog), 
- smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích, 
- dvě paré ověřené projektové dokumentace. 
 
 
V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou 
dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované 
stavby na její okol a podle ustanovení § 44 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního 
zákona a podle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení 
vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne 16.06.2014 pod 
č. j. OŽP-ČJ/36456-14/MOU, sp. zn. OŽP/2891-2014/MOU s upozorněním, že dotčené 
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orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
a současně stanovil, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, lhůtu 
09.06.2014 pro navrhování důkazů a podání stanovisek či jiných návrhů.  
 
Stavebník v průběhu stanovené lhůty nedoložil žádné další podklady ani návrhy a ani 
dotčené orgány státní správy nevydaly žádné nové stanovisko k předmětnému řízení. 
Ze strany ostatních účastníků řízení také nebyly vzneseny ve stanovené lhůtě žádné námitky 
ani připomínky. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144 
správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu § 25 
správního řádu, veřejnou vyhláškou. 
 
Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto: 
- hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - 

Obec Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice, 664 01 Bílovice nad Svitavou, neboť je 
žadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění 
uskutečnit stavbu; 

- okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, byl 
stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace 
k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci 
řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva 
mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a 
telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude 
v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí. 

 
Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z 
hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že 
projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o 
umístění stavby, které bylo vydáno stavebním úřadem Obecního úřadu Bílovice nad 
Svitavou pod č. j. SÚ 614/08 B dne 22.01.2009. 
 
Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předložené podání z hledisek 
uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a ani zvláštními předpisy.  
 
Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a 
vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena.  
 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní 
správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí 
technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek 
rozhodnutí.  
 
Ve výrokové části II. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 10 zahrnující obecné 
požadavky na výstavbu. Dále podmínky č. 11 až 29, které byly stanoveny v souladu se 
závaznými stanovisky dotčených orgánů a to konkrétně: 
- podmínky č. 11 a 12 vydané Krajskou hygienickou stanicí JmK pod č. j. KHSJM 

40557/2013/BM/HOK, sp. zn. S- KHSJM 36202/2013 dne 18.09.2013; 
- podmínky č. 13 až 18 vydané Městským úřadem, odborem životního prostředí, orgánem 

ochrany přírody pod č. j. OŽP-ČJ/19494-14/BRJ sp. zn. OŽP/3958-2014/BRJ dne 
18.04.2014; 
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- podmínky č. 19 až 23 vydané Městským úřadem, odborem životního prostředí, orgánem 
ochrany zemědělského půdního fondu pod č. j. OŽP-ČJ/19496-14/TOJ sp. zn. 
OŽP/3940-2014/TOJ dne 14.04.2014; 

- podmínky č. 24 až 29 vydané Městským úřadem, odborem životního prostředí, orgánem 
státní správy lesa (pod č. j. OŽP-ČJ/19497-14/VID sp. zn. OŽP/4368-2014/VID ze dne 
28.04.2014). 

 
V podmínkách č. 30 až 67 výrokové části II. byla zohledněna stanoviska a vyjádření 
účastníků řízení a to Správa a údržba silnic JmK (podmínky č. 30 až 39), E.ON Česká 
republika s. r. o. (podmínky č. 40 až 48), RWE Distribuční služby s. r. o. (podmínky č. 49 až 
54), Telefónica O2 Czech Republik, a. s. (podmínky č. 55 až 60), Vodárenská akciová 
společnost a. s. (podmínky č. 61 až 66) a Archeologický ústav AV (podmínka č. 67). 
Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a 
proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do 
výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je 
stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které 
se nacházejí v blízkosti povolované stavby.  
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích se stavebník 
upozorňuje, že je povinen, předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád a to 
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu. 
 
Vodoprávní úřad v rámci celého vodoprávního řízení prověřil předloženou žádost, ostatní 
podklady a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a 
právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního 
prostředí zejména vodních poměrů. V průběhu správního řízení nebyly shledány důvody, 
které by bránily vydání povolení výše uvedené stavby vodního díla. 
 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého 
správního řízení návrhy ani námitky, které by bránily ve vydání předmětného stavebního 
povolení. 
 
 
Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor 
životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
 
 
Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná: 
 
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace.  
 
Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně 
do vydání kolaudačního souhlasu. 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební 
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 
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Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. 
 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
 
Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně 
provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně 
nepřístupných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. 
Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude 
průběžně doplňována dle skutečného provedení. 
 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.   
 
Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních 
zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi 
stanovených podmínek. 
 
Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to 
v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho 
vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu 
využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj 
původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.  
U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu 
s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.  
 
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o 
ochranu zdraví osob na staveništi. 
 
Při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost 
silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců.  
 
Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na 
veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a 
podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně 
bude provedeno očištění komunikace. 
 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. 
Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná 
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 
 
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie (§ 156 stavebního zákona).  
 
Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 
 
Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku. 
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Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude 
respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 
Bude zajištěno důkladné očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště (odstraňování bláta 
z pneumatik a podběhů), včetně čištění vozovek dotčených vlastní stavební činností. 
 
  
 
 

Poučení  o  odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
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, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru 
životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 
 
Ing. Rostislav Beránek, v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl uhrazen dne 
18.06.2014. 
 
 
 
Příloha pro stavebníka: 
Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Rozdělovník 
I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou) 
- Obec Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice, 664 01 Bílovice nad Svitavou (adresa 

pro doručování – AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno) 
 
 
 

otisk 
úředního 
razítka 
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II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)  
- Benešová Jana, Komenského 136, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Blatná Vlasta, Na Vyhlídce 192, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Blatná Anna, č. p. 126, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Bočková Zdenka, V Horce 103, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Čermáková Soňa, č. p. 14, 67905 Březina 
- Drlík Milan, Na Vyhlídce 194, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Dvorský Jan, Lesnická 818/50, Černá Pole, 61300 Brno 
- Fišer Petr Ing., Ve Dvorku 57, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou  
- Fišerová Stanislava, Ve Dvorku 57, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Fritschová Petra, Na Vyhlídce 183, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Hájek Josef, Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 62100 Brno 
- Bořilová Jana, Havlíčkova 15, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Haluščák Jozef, Černého 816/43, Bystrc, 63500 Brno 
- Haluscsáková Ludmila, Na Vyhlídce 192, 66401 Řícmanice 
- Kočař Michal JUDr., Loučná 672/18, Soběšice, 64400 Brno 
- Koudelka Zdenek JUDr., V Horce 51, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Koudelková Miluše, V Horce 51, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Koutná Michaela, Leitnerova 706/18, Staré Brno, 60200 Brno 
- Krojer Peter, Tyršovo návrší 134, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Křížová Hana Ing., č.p. 121, 66434 Jinačovice 
- Kubíček Leoš Ing., V Horce 213, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Lev Darius, Cejl 495/27, Zábrdovice, 60200 Brno 
- Máchal František Ing., Na Vyhlídce 184, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Máchalová Jana, Slavíčkova 411/6, Lesná, 63800 Brno 
- Majerová Dana, Rerychova 1073/16, Bystrc, 63500 Brno 
- Malá Vladimíra, DiS., Pražská 12, 56902 Březová nad Svitavou 
- Mikulka Jan Ing., Ph.D., Na Vyhlídce 186, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Mikulková Monika Mgr., Na Vyhlídce 186, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Mikšíková Eva Ing., Dřevařská 864/21, Veveří, 60200 Brno 
- Muselík Bohumil, Tyršovo návrší 160, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Najmanová Hana Ing., Táborská 364/12, 35101 Františkovy Lázně 
- Novotný René, Na Vyhlídce 190, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Obalil Zdeněk, V Horce 89, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Olešovský Jaroslav Ing., Tyršovo návrší 127, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Pantůček Karel, U Mlýnku 32, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Prokop Josef, Tyršovo návrší 126, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Prudký Petr, V Horce 50, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Staněk Aleš, Hybešova 79, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Šerejch Petr, č. p. 126, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Ševčík Vít, Uherská 616, Vinoř, 19017 Praha 
- Ševčík Zdeněk, Na Vyhlídce 181, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Vojancová Pavlína, Na Vyhlídce 192, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Wiedermann Michal, Malátova 2359/18, Královo Pole, 61200 Brno 
- Wiedermann Petra, Albertova 686/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc 
- Závodská Gabriela MUDr., Československé armády 1451, 68401 Slavkov u Brna 
- Zichová Marie, Na Vyhlídce 189, Řícmanice, 66401 Bílovice nad Svitavou 
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové  
- Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno 
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, Královopolská 147, 61200 Brno 
- E.ON Česká republika, s.r.o., Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
- Jihomoravská plynárenská a. s., Plynárenská 499/1, 65702 Brno  
- Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 60200 Brno 
- Policie ČR, Krajské ředitelství JmK, Kounicova 24, 61132 Brno 



 

15 

 

- Telefónika O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
- Správa a údržba silnic JmK p. o. k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
- Vodárenská akciová společnost a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 

Brno 
- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků: 

katastrální území Řícmanice, parcely p. č. st.6, st.7, st.8, st.9, st.10, st.12, st.13, st.16, 
st.18, st.19, st.23, st.26, st.28, st.29, st.33, st.34, st.36, st.59, st.65, st.67, st.70, st.71, 
st.72, st.73/1, st.78/1, st.85, st.91/1, st.94, st.96, st.98, st.138, st.140, st.142, st.144, 
st.175, st.177/1, st.183, st.188, st.196, st.229, st.230, st.233, st.234/2, st.452, st.453, 
st.458, st.470, st.473, st.475, st.477/1, st.536, st.538, st.541, st.544, st.547, st.550, 
st.553, st.556, st.559, st.562, st.565, st.568, st.583, st.589, st.590, st.592, st.595, st.597, 
st.598, st.599, st.604, st.618, st.621, st.622, st.627, st.628, st.629, st.630, st.632, st.635, 
638, 639, st.643/1, st.644, st.645, st.650, st.651/7, st.810, st.813, st.817, st.821; KN 4, 
11, 14, 20, 37, 49, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/5, 54, 56, 60, 61, 64, 65/5, 66, 68, 74, 82, 
83, 92, 99/1, 141, 143/1, 143/2, 145, 146/1, 152, 154 156/1, 156/2, 171, 174, 176, 177/4, 
178/1, 180, 182/1, 182/2, 186/1, 186/3, 187/1, 189/1, 189/2, 190/1, 193, 197, 198, 200, 
205/2, 206/4, 214, 216, 218, 247, 248/1, 253, 257/2, 259, 264/4, 454, 456, 459, 461, 
464, 467, 471, 472/1, 476, 480, 481, 488, 489, 532/1, 572, 576, 578/1, 580, 582, 584, 
586, 588/1, 588/1, 588/2, 591, 593, 594, 596, 600, 601, 605, 609/1, 610, 607, 617/1, 
617/2, 631, 648/1, 649, 651/5, 651/6, 761/7, 763, 767, 770, 772, 775, 781, 784, 786, 
788, 791, 796, 800, 802/1, 806, 809, 812, 815, 818, 819, 820, 822, 824, 827/3, 828, 830, 
832, 896/3, 896/4, 896/5, 896/6, 896/7, 896/8, 896/18, 900/1, 900/2, 901/1, 901/2, 906/2, 
937, 947, 948, 949/2, 973/2, 973/18, 989/2, 989/3, 989/4, 990/1, 994, 1001, 1002/3, 
1002/5, 1003/1, 1018/1, 1019/1, 1022/1, 3866, 

 
III. Dotčené orgány 
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 60200Brno 
- Obecní úřad Bílovice nad Svitavou, stavební úřad, Komenského 446, 664 01 Bílovice 

nad Svitavou 
- Městský úřad Šlapanice, OŽP, ochrana ZPF, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno  
 
IV. Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
- MěÚ Šlapanice – paní Ohainková, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice (zveřejní 

též způsobem umožňující dálkový přístup) 
- Obecní úřad Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

(zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup) 


