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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ   
č. 13/2019 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu (dále 
jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,               
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále                          
jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou                      
dne 15.02.2019 podala společnost 

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IČ 49454587, Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov, 
kterou zastupuje  spol. DUIS  s.r.o., Ing. Igor Havlů, IČ 47916311, Srbská 1546/21, 612 00  Brno  

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV 

se stavebními objekty: 
SO 100 Splašková kanalizace   
SO 101 Čerpací stanice na síti   
SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky    
SO 104 Přeložky inženýrských sítí   
SO 105 Přípojky NN pro ČS    
   
SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS  
SO 202 Biologická část ČOV 
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy  
SO 204 Příjezdná komunikace, zpevněné plochy   
SO 205 Terénní, sadové úpravy a oplocení   
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SO 206 Přípojka vody pro ČOV 
SO 207 Přípojka NN pro ČOV   

na pozemcích parc. č. st. 1/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 5/2 (zastavěná plocha a nádvoří),                    
st. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 23 (zastavěná plocha                      
a nádvoří), st. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 70/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 72/1 (zastavěná plocha a nádvoří),                        
st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 80 (zastavěná plocha               
a nádvoří), st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st.  101 (zastavěná plocha a nádvoří), st.  118 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 125 (zastavěná plocha a nádvoří),                           
st. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. 128/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 136 (zastavěná plocha a nádvoří),                              
st. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 154/1 (zastavěná plocha              
a nádvoří), st. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 166/1 (zastavěná plocha a nádvoří),                             
st. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 172/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 185 (zastavěná plocha               
a nádvoří), st. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 199 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 204 (zastavěná plocha a nádvoří),                    
st. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st.  206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 207 (zastavěná plocha             
a nádvoří), st. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 6/4 (ostatní 
plocha), KN 7/2 (ostatní plocha), KN 14/3 (zahrada), KN 32/4 (ostatní plocha), KN 32/5 (ostatní plocha), 
KN 33 (zahrada), KN 46/1 (ostatní plocha), KN 46/3 (ostatní plocha), KN 46/4 (ostatní plocha),                      
KN 52/1 (zahrada), KN 59/1 (zahrada), KN 63/3 (zahrada), KN 101/12 (trvalý travní porost),                     
KN 544/2 (zahrada), KN 656/2 (trvalý travní porost),  KN 657/1 (trvalý travní porost), KN 657/3 (trvalý 
travní porost), KN 657/4 (trvalý travní porost), KN 657/7 (trvalý travní porost), KN 1258/3 (zahrada),             
KN 1258/4 (zahrada), KN 1258/6 (zahrada), KN 1409/1 (ostatní plocha), KN 1409/6 (ostatní plocha),           
KN 1410/1 (ostatní plocha), KN 1410/2 (ostatní plocha), KN 1411/4 (ostatní plocha), KN 1411/9 (ostatní 
plocha), KN 2447/1 (ostatní plocha), KN 2447/3 (ostatní plocha), KN 2450/5 (ostatní plocha),                      
KN 2450/6 (trvalý travní porost), KN 2452/1 (ostatní plocha), KN 2455 (ostatní plocha), KN 3080/2 (orná 
půda), KN 3085/4 (ostatní plocha), KN 3094/32 (vodní plocha), KN 3100/1 (ostatní plocha),                    
KN 3109/1 (ostatní plocha), KN 3109/2 (ostatní plocha), KN 3113 (ostatní plocha), KN 3123/1 (vodní 
plocha), KN 3123/6 (vodní plocha), KN 3123/8 (vodní plocha), KN 3123/9 (vodní plocha),                             
KN 3123/12 (vodní plocha), KN 3123/20 (vodní plocha), KN 3131/1 (ostatní plocha), KN 3131/3 (ostatní 
plocha), KN 3131/10 (zahrada), KN 3132/1 (ostatní plocha), KN 3135 (ostatní plocha), KN 3136 (ostatní 
plocha), KN 4024/8 (orná půda), KN 4026/4 (orná půda), KN 4136 (zahrada), KN 4139/2 (zahrada),               
KN 4139/3 (orná půda), KN 4140/1 (orná půda), KN 4165/1 (orná půda), KN 4165/2 (orná půda),                 
KN 4200/2 (orná půda), KN 4267/4 (ostatní plocha), KN 4267/5 (ostatní plocha), KN 4267/6 (ostatní 
plocha), KN 4284/3 (ostatní plocha), KN 4294/1 (ostatní plocha), KN 4298 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Nemochovice (dále jen "stavba"). 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

SO 100 Splašková kanalizace 

Stoka A  
Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou zeleném pásu vedle komunikace III.tř.43341, 
v komunikaci III.tř.43341 a v ose jízdního pruhu místní komunikace. Stoka začíná v čerpací stanici ČS1, 
zde se ve spadišťové šachtě ŠA1 napojuje stoka A1 a dále je stoka realizována bezvýkopovou metodou 
protlakem kameninového potrubí DN250 z důvodu chráněných stromů v délce 28 m. Nové stoka vede 
v souběhu s potrubím zatrubněného potoku. Od šachty ŠA2 bude stoka pokračovat v plastovém 
provedení PP DN250. V blízkosti šachty ŠA5 a ŠA6 se bude výkop provádět částečně s ručním 
dokopáním, v blízkosti se nachází památník z druhé světové války. Stoka A kolmo kříží krajskou 
komunikaci a následně vede v ose jízdního pruhu v místní komunikaci. Stoka zde celou trasu vede 
v souběhu se stávající dešťovou stokou DN800. Nová splašková stoka musí být uložena s nižší niveletou 
tak, aby domovní přípojky podešly stávající stoku. Stoka A je ukončena revizní šachtou za  nemovitostí 
č.p.122, kde se realizuje výstavba rodinného domu.  
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Stoka A – výtlak V1 

Vzhledem k výškovému uspořádání stok je tato část stoky A navržena jako výtlak V1 z ČS1. Výtlak                   
je ukončen v objektu hrubého předčištění v nové ČOV. Trasa je vedena v zeleném pásu vedle 
komunikace III.tř. 43341 a v prostoru bývalé skládky, která je též umístěna vedle komunikace                       
III.tř. 43341. Potrubí je navrženo z PE100 SDR17 90/5,4. Od čerpací stanice ČS1 vede potrubí v souběhu 
s přípojkou NN, komunikačním kabelem, přípojkou pitné vody pro ČOV. 

Stoka A1 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou zeleném pásu a kříží štěrkové komunikace sloužící 
k příjezdům k jednotlivým nemovitostem. Úsek začíná napojením na stoku A ve spadišťové šachtě               
ŠA1 v blízkosti ČS1. V místě křížení kanalizačního potrubí s Nemochovickým potokem je navržen překop 
potoka s uložením PP potrubí do chráničky. Potrubí v tomto úseku bude uloženo do chráničky DN350 – 
12m a prostor mezi chráničkou a vnějším lícem potrubí bude vyplněn cementopopílkovou směsí.                   
Dno a břehy toku budou opevněny kamennou dlažbou a opevnění bude z jedné strany ukončeno 
zavazovacím prahem a z druhé stávajícím betonovým čelem zatrubněného potoka. Stoka je uložena 
v souběhu se stávající stokou DN300 a stávajícím vodovodním řádem PE DN80. V blízkosti domů                  
č.p. 162a 163 se dostáváme do blízkosti koncového úseku stávajícího vodovodního řádu. Vodovod bude 
v těchto místech nahrazen novou vodovodní přípojkou pro ČOV v celkové délce 243 m (součástí SO206). 
Stoka je ukončena revizní šachtou před nemovitostí č.p.1. 

Stoka A2 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou zeleném pásu vedle komunikace III.tř.43341, kolmo 
kříží komunikaci III.tř.43341 a v místní komunikaci. Úsek začíná napojením na stoku A ve spadišťové 
šachtě ŠA6  v blízkosti památníku před nemovitostí č.p.91, kde bude potrubí provedeno bezvýkopovou 
metodou protlačením kameninového potrubí DN250, jedná se o křížení krajské komunikace. Startovací             
i cílová šachta bude umístněna mimo komunikaci. Stoka bude ukončena před rodinným domem č.p.99. 

Stoka A3 

Jedná se o úsek nové splaškové stoky umístěné v komunikaci III.tř.43341, zeleném pásu vedle 
komunikace III.tř.43341,  v místní komunikaci a v zeleném pásu na soukromém pozemku.  
První úsek začíná napojením na stoku A v revizní šachty ŠA10 před nemovitostí č.p.84 v místní 
komunikaci.  
Stoka kříží potok před mostním tělesem v blízkosti výustění stávající stokové sítě. Překop 
Nemochovického potoku je navržen s uložením PP potrubí do chráničky. Potrubí v tomto úseku bude 
uloženo do chráničky DN350 – 20m a prostor mezi chráničkou a vnějším lícem potrubí bude vyplněn 
cementopopílkovou směsí. Dno a břehy toku budou opevněny kamennou dlažbou a opevnění bude 
ukončeno zavazovacím prahem s návazností na výustní objekt.  
Stoka stoupá proti proudu potoka v levém břehu a kopíruje břehovou hranu. V místě meandru opouští 
stoka zelený pás a nově bude uložena do osy jízdního pruhu krajské komunikace III.třídy 43341. V místě 
rodinného domu č.p.117 opouští komunikaci a stoka vede v zeleném pásu v souběhu s potokem                     
a komunikací. V úseku šachet Š-A3-19 ÷ Š-A3-21 bude svah koryta toku stabilizován. Před mostním 
tělesem u rodinného domu č.p.161 kříží stoka potok a nově pokračuje v krajské komunikaci                         
v ose jízdního pruhu. Do koncové  revizní šachty ŠA3-24 je zaústěn výtlak V2, který začíná v čerpací 
stanici ČS2. Do čerpací stanice jsou zaústěny odpadní vody ze stávající stoky PP DN300 a stoka A3.  
Třetí úsek nové splaškové stoky je umístěn v zeleném pásu vedle komunikace III.tř.43341 a začíná 
napojením v čerpací stanici ČS2 a je ukončen revizní šachtou před novostavbou v severní části obce                
na levém břehu vodoteče. Součástí je přepojení stávající splaškové stoky 
V místě křížení kanalizačního potrubí s Nemochovickým potokem je navržen překop potoka s uložením 
PP potrubí do chráničky. Potrubí v tomto úseku bude uloženo do chráničky DN350 – 20m a prostor mezi 
chráničkou a vnějším lícem potrubí bude vyplněn cementopopílkovou směsí. Dno a břehy toku budou 
opevněny kamennou dlažbou a opevnění bude ukončeno zavazovacím prahem. Potrubí výtlaku PE DN80 
kříží vodoteč a potrubí bude uloženo také do chráničky. 
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Potrubí výtlaku V2 PE100 SDR17 90/5,4 Umožní převedení odpadní vody přes potok do revizní šachty 
umístněné v krajské komunikaci. Potrubí bude uloženo do chráničky a překop potoku opevněn lomovým 
kamenem. 

Stoka A3-1 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v místní komunikaci a zeleném pásu vedle komunikace   
na pravém břehu Nemochovického potoka. Úsek začíná napojením na stoku A3 v revizní šachtě před 
nemovitostí č.p.72 a je ukončen revizní šachtou před  nemovitostí č.p.76.    

Stoka A3-2 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v zeleném pásu levého břehu potoku, dále křižuje 
krajskou komunikaci a je uložena do místní zpevněné komunikace. Úsek začíná napojením na stoku A3 
v revizní šachtě před nemovitostí č.p.72 a je ukončen revizní šachtou před  nemovitostí č.p.5.    

Stoka A3-3 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v zeleném pásu vedle potoku. V místě meandru zabíhá 
stoka do zahrad, na kterých stojí altány dřevníky a jiné drobné objekty. Nejedná se o soukromé pozemky 
a objekty budou po dobu stavby přesunuty na soukromé pozemky. 
Úsek začíná napojením na stoku A3 v revizní šachtě ŠA3-12 vedle nemovitostí č.p.165. Trasa je vedena 
po levém břehu Nemochovického potoka a je ukončena revizní šachtou za nemovitostí č.p.150. Před 
zahájením prací je potřeba upozornit majitele altánů, dřevníků, oplocení, které stojí na cizím pozemku, 
aby objekty přesunuly případně odstranily. 
V místě křížení kanalizačního potrubí s Nemochovickým potokem je navržen překop potoka s uložením 
PP potrubí do chráničky. Potrubí v tomto úseku bude uloženo do chráničky DN350 – 15m a prostor mezi 
chráničkou a vnějším lícem potrubí bude vyplněn cementopopílkovou směsí. Dno a břehy toku budou 
opevněny kamennou dlažbou a opevnění bude ukončeno zavazovacím prahem.  

Stoka A3-4 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou zeleném pásu vedle komunikace III.tř.43341. Úsek začíná 
napojením na stoku A3 v řevizní šachtě ŠA3-15 a je ukončen v krajnici krajské komunikace. Do této stoky 
je uvažováno s napojením splaškových vod z průmyslového areálu. V místě křížení kanalizačního potrubí 
s Nemochovickým potokem je navržen překop potoka s uložením PP potrubí do chráničky. Potrubí 
v tomto úseku bude uloženo do chráničky DN350 – 15m a prostor mezi chráničkou a vnějším lícem 
potrubí bude vyplněn cementopopílkovou směsí. Dno a břehy toku budou opevněny kamennou dlažbou 
a opevnění bude ukončeno zavazovacím prahem.  

Stoka A3-5 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v severní části obce v místní komunikaci. Úsek začíná 
napojením na stoku A3 v revizní šachtě ŠA3-17 před nemovitostí č.p.151 a je ukončen revizní šachtou 
před  nemovitostí č.p.141. Stoka je uložená v souběhu se stávající stokou DN500 a vodovodním řádem 
PE DN80 

Stoka A3-6 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v severní části obce v místní komunikaci. Úsek začíná 
napojením na stoku A3 v revizní šachtě ŠA3-21 před nemovitostí č.p.161 a je ukončen revizní šachtou 
před  nemovitostí č.p.156.   

Stoka A4 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou centru obce v ose jízdního pruhu místní komunikace. 
Úsek začíná napojením na stoku A v revizní šachtě ŠA-14 před nemovitostí č.p.69 a je ukončen revizní 
šachtou před nemovitostí č.p.46. Potrubí je uloženo v souběhu se stávající stokovou sítí DN600                  
a vodovodním řádem PE DN100. Nová stoka je uložena s niveletou pod stávající stoku z důvodu napojení 
nových domovních přípojek. 



Č.j. MUB/OSÚ-31138/2019 gal  

 

Stránka | 5 

Stoka A5 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou zeleném pásu vedle místní komunikace a v místní 
komunikaci. Úsek začíná napojením na stoku A v revizní šachtě ŠA18 před nemovitostí č.p.10                         
a je ukončen revizní šachtou před  nemovitostí č.p.57.    

Stoka A6 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v západní části obce v místní komunikaci. Úsek začíná 
napojením na stoku A v revizní šachtě ŠA32 před nemovitostí č.p.148 a je ukončen revizní šachtou před  
nemovitostí č.p.136. Stoka je uložena v ose jízdního pruhu. 

Stoka A6-1 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v západní části obce v místní komunikaci. Úsek začíná 
napojením na stoku A6 v revizní šachtě před nemovitostí č.p.108 a je ukončen revizní šachtou před  
nemovitostí č.p.31. 

Stoka A7 

Jedná se o novou splaškovou stoku umístěnou v západní části obce v místní komunikaci. Úsek začíná 
napojením na stoku A v revizní šachtě ŠA32 vedle nemovitostí č.p.110 a je ukončen revizní šachtou před  
nemovitostí č.p.42. V místě lomové šachty dojde ke křížení se stávajícím vodovodem a po detailnějším 
vytyčení sítě bude provedena přeložka PE DN50. 

 

SO 101 Čerpací stanice na síti  

Čerpací stanice ČS1 

Čerpací stanice ČS 1 je umístěna v jižní části obce  v zeleném pásu vedle komunikace III. třídy 43341 
v blízkosti domu č.p. 162. Odpadní voda přitéká z nově navrženého stokového systému přes soutokovou 
spadišťovou šachtu do prefabrikované šachty o průměru 2,5m s technologickým vystrojením. ČS1                  
je navržena jako suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které 
obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý 
sběrač pevných látek (separátor) obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu uzavírací kulovou klapku. 
Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt 
nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé                         
s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a vícekanálové konstrukce. Jsou použita 
odstředivá hydrodynamická čerpadla. V případě výpadku proudu je možno ČS napojit na mobilní 
elektrocentrálu. 

Čerpací stanice ČS2 

Čerpací stanice ČS 2 je umístěna v severní části obce  v zeleném pásu vedle komunikace III. třídy 43341 
nad domem č.p. 161. Odpadní voda přitéká z nově navrženého stokového systému (stoka A3)                   
a podchycením stávající stoky umístněním nové revizní šachty s napojením do stoky A3. Ze soutokové 
šachty ŠA3-25 natékají odpadní vody do prefabrikované šachty o průměru 2,5m s technologickým 
vystrojením. ČS2 je navržena jako suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží,                           
v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, jištěným 
proti ucpávání.  
Každý sběrač pevných látek (separátor) obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu uzavírací kulovou 
klapku. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich 
samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna 
čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a vícekanálové konstrukce. 
Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla. V případě výpadku proudu je možno ČS napojit                
na mobilní elektrocentrálu. 
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SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky 
Trasa - trasy napojení na domovní přípojky vychází z trasy splaškové kanalizace a z požadavku vlastníka 
nemovitosti o místo připojení kanalizační přípojky. Z navržených stok se ke každé nemovitosti provede 
tzv. napojení na domovní přípojky. Jedná se o odbočení plastovým potrubím DN150 ze splaškové 
kanalizace k nemovitosti. Napojení se ukončí na hranici veřejného a soukromého pozemku nebo                   
za stávajícími podzemními sítěmi kontrolní domovní plastovou šachtou vnitřního průměru 400 mm. 
Napojení na domovní přípojky jsou navržena z plastového potrubí DN150 a kameninového potrubí 
DN150. 
 
 SO 104  Přeložky inženýrských sítí 
Přeložka vodovodu – stoka A7 
Průběh trasy vodovodního potrubí byl předán digitální podklad od správce sítě. Příprava území, ručně 
kopané sondy, úprava povrchu je součástí prací na stoce A7. V místě lomové šachty dojde ke křížení                 
se stávajícím vodovodem a po detailnějším vytyčení sítě bude provedena přeložka PE DN50.Při kolizi 
nově budovaného díla se stávajícím vodovodem bude provedena přeložka vodovodu vedle kanalizace. 
Potrubí přeložky bude ze stejného materiálu jako překládané potrubí (tlakové potrubí PE DN50). 
Stávající potrubí bude odstraněno. Napojení na stávající řad stejného profilu bude provedeno 
příslušnými tvarovkami s betonovými kotevními bloky. Potrubí bude uloženo v pažené rýze šířky 0,8 m 
na urovnané dno zbavené kamení. Hutněný obsyp a zásyp bude proveden dle vzorového uložení potrubí 
a požadavku výrobce potrubí. Ve výšce 400 mm nad vrcholem potrubí bude umístěna výstražná folie               
v modrém provedení s nápisem „Pozor vodovod“. Součástí prací na přeložce jsou veškeré nezbytné 
atesty a zkoušky vodovodních potrubí. 

Přeložka sdělovacích kabelů – stoka A výtlak V1 

Průběh trasy sdělovacích kabelů byl předán digitální podklad od správce sítě. Příprava území, ručně 
kopané sondy, úprava povrchu je součástí prací na stoce A výtlak V1. Při kolizi nově budovaného díla              
se stávajícím sdělovacím kabelem bude provedena přeložka sdělovacího kabelu mimo objekty ČOV                  
a příjezdnou komunikaci. Kabely budou uloženy v pažené rýze šířky 0,8 m na urovnané dno zbavené 
kamení. Hutněný obsyp a zásyp bude proveden dle vzorového uložení kabelů a požadavku správce sítě.  
 
SO 105 Přípojky NN pro ČS  
Elektrická energie 
Rozvod elektrické energie na ČS je řešen v technologické části projektu tak, aby byla zajištěna funkčnost 
všech objektů a provozních souborů. 
 

Přípojka NN k ČS2 

Objekt ČS2 je napojen na elektrickou energii v místě stávající přípojkové skříně SS200 umístěné                
na hranici parcel 4024/8 a 4021/3 k.ú. Nemochovice vlastní přípojkou. 

 
Připojení objektu ČOV  
Majitelem el. vedení byl určen nápojný bod pro přípojku NN pro novou ČOV. Z nadzemního sloupu 
el.vedení bude sveden kabel a přes skříň osazenou na sloupu 2-3m nad zemí. Odtud bude proveden 
odvod do nově osazeného rozvaděče RE, který bude umístněn v typovém pilíři v blízkosti sloupu.  
V pilířku bude osazen elektroměr a jističe 63A. Napojení bude provedeno zemním kabelem AYKY-4x35. 
Kabel na sloupu bude do výšky 2m nad terén uložen v ochranné trubce 50mm. Z rozvaděče RE (cca 2m 
od sloupu, aby nebyla narušena statika sloupu) bude proveden odvod kabelem AYKY-4x35 pro napojení 
ČS a ČOV. V místě ČS bude provedena smyčka z kabelu AYKY-4x35 ukončena v typovém pilířku 
rozvaděčem RM2. V souběhu s potrubím výtlaku OV na ČOV bude pokračovat přípojka NN pro ČOV 
kabelem AYKY-4x35 ukončena v hlavním rozvaděči RM1. 
Kabel bude uložen v zemi v kabelovém loži, v místě přechodu komunikace. 
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SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS  
Jedná se o základní přípravu ploch pro výstavbu ČOV, zejména sejmutí ornice na ploše výstavby a ZS, 
urovnání terénu - HTÚ, zajištění odvodnění staveniště, obvodový příkop apod. Součástí objektu SO 104 
PŘELOŽKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, je přeložka sdělovacího kabelu v místě budoucí ČOV. Před zahájením 
stavebních prací bude kabel vytyčen a přeložen mimo budoucí ČOV. 

SO 202 Biologická část ČOV 

Jedná se o železobetonové monolitické konstrukce jednotlivých nádrží a jímek s železobetonovou 
nadstavbou provozní budovy s rovnou střechou. Nadzemní část bude izolována a opláštěna 
pozinkovaným plechem. Půdorysný rozměr podzemních jímek 18,9 x7,3 m a předpokládaná hloubka 
založení činí cca 3,0 m od stávajícího terénu. 

DSO 202.1 – Biologická část ČOV – spodní stavba 

Přípravné a bourací práce – součástí samostatného stavebního objektu SO201 Příprava území pro ČOV 
Zemní práce – předpokládá se výkop s odvodněním stavební jámy pomocí studní a se svahovanými 
stěnami výkopu. Podmínky zakládání ČOV budou upřesněny podrobným IG průzkumem pro další stupně 
PD. Dále budou provedeny zpětné zásypy objektu po úroveň HTÚ. 
V místě budoucí ČOV byl proveden průzkumný zemní vrt JN1 (viz IG průzkum) 
Základovou půdou UN a AN tvoří třetihorní jíl prachovitý, vápnitý, pevné konzistence, třídy F6. Vzhledem 
k nepravidelnému výskytu písčitých vrstev mohou být zastiženy také jemnozrnné až prachovité písky 
ulehlé, třídy S5. V obou případech se jedná o vhodnou základovou půdu jak z hlediska únosnosti,                  
tak přetvoření.  
Hladina podzemní vody byla dne 17.7.2017 změřena v hloubce 5,6m – zasáhne do vrstev jemnozrnného 
třetihorního písku, který je náchylný ke ztekucení a ztrátě stability. Proto je nutno již při hloubení 
stavební jámy odčerpávat přitékající podzemní vodu kalovým čerpadlem a zajistit trvalé čerpání 
podzemní vody po celou dobu zakládání ČS. Vzhledem k malé propustnosti zemin nebude čerpání větší, 
jak 1l/s. Podle chemického rozboru je podzemní voda na hranici prvního stupně agresivity na beton XA1 
– z důvodu zvýšené koncentrace síranů. Při hodnocení agresivity na ocel je rozhodující nalezená hodnota 
vodivosti, která je hodnocena stupněm IV a koncentrace SO3+Cl, která je hodnocena stupněm III. 
Stavební jámu lze provést jako svahovanou se sklonem stěn 1:1. 
Zakládání a základové konstrukce – na základovou spáru bude proveden štěrkopískový podsyp                       
a podkladní beton.  
Betonové konstrukce nádrží a jímek - jsou navrženy z C30/37-XA1. Dělení konstrukce na menší pracovní 
prvky je provedeno dilatačními sparami, systémem smřšťovacích pruhů a pracovních spar. Zkouška 
vodotěsnosti se provede podle ČSN 73 6505. 
Izolace – izolace podzemních nádrží není potřeba receptura betonu zajišťuje dostatečnou ochranu před 
podzemní vodou.  
Konstrukce zámečnické - prostupy pro potrubí strojní a stavební části, zábradlí okolo jímek, schodišť                
a plošin, schodiště s plošinami, lávka, zakrytí pórorošty, poklopy vstupní, stupadla, žebříky, drážka 
kladkostroje, apod. 
Úpravy povrchů – jedná se o výplňové betony. 
Nátěry – jedná se o nátěry betonových konstrukcí proti působení odpadních vod, zesilující nátěry v místě 
kolísání hladiny vody, nátěr zámečnických konstrukcí, povrchové nátěry betonů. 

DSO 202.2 – Biologická část – horní stavba 

Izolace – železobetonové stěny a stropy plynule navazují na spodní stěny nádrží. Izolace bude provedena 
v místě podlah a stropní konstrukce. Vnější plášť nadzemní části tvoří vrstva tepelné izolace                       
a pozinkované plechové kazety s nosnou konstrukcí. 
Podlahy - z betonové mazaniny, pochůzná vrstva z keramické dlažby, včetně keramického soklu 
Konstrukce svislé – železobetonový skelet + zděné vnitřní příčky 
Vodorovné konstrukce – železobetonový strop 
Konstrukce tesařské – střecha bude rovná bez tesařských prvků 
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Střešní plášť 
Provozní objekt je ukončen plochou střechou s jednostranným sklonem 3%. 
Konstrukce klempířské - v rámci klempířských prací se provedou veškeré žlaby podokapní, vč. háků, čel, 
žlab. kotlíku, odskoků a svodů vč. objímek, závětrné lišty – titanzinek. 
Konstrukce truhlářské - jedná se o plastové okna otevíravé, dveře,… 
Konstrukce zámečnické - prostupy pro potrubí strojní a stavební části, zakrytí podlah, vrata, drážka 
kladkostroje, apod. 
Úpravy povrchů – vnitřní malba železobetonových stěn + vnitřní obklady keramické – sociální zařízení, 
místnost hrubého předčištění. 
Malby - plochy vnitřních stěn a stropu budou opatřeny nátěrem.  
Nátěry – jedná se o nátěry zámečnických konstrukcí 
ZTI – jedná se o dešťové vody ze střech, odtok z místnosti sociálního zařízení, podlahových vpustí apod. 
Stavební elektroinstalace – jedná se o osvětlení objektu, zásuvkové rozvody, temperaci, apod. Venkovní 
osvětlení bude provedeno pomocí halogenových reflektoru umístněných na provozní budově 
Hromosvod - budova bude vybavena hromosvodovou soustavou 
Vzduchotechnika – prostor budovy bude nuceně větrán pro případ zvýšené teploty. 
Vytápění – viz elektroinstalace 
 
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy 
Propojovací potrubí 
Jedná se o propojovací a ostatní potrubí nutná pro provoz čistírny odpadních vod, zejména: 

• výtlak z ČS1 do objektu biologie – PE 90/5,4 součástí objektu SO 100 Splašková kanalizace 

• kompletní vnitřní rozvody mezi podzemními jímkami a v nadzemním provozním objektu – 
součástí provozního souboru PS 201 

• odtok z ČOV do recipientu – PP DN250  

• lomová soutoková šachta DN600 PP – do šachty jsou napojeny dvě přítokové potrubí. Potrubí 
vyčištěné vody a potrubí obtoku biologické části. 

• potrubí vnitřní kanalizace – součástí ZTI 

• rozvody pitné vody – součástí ZTI 

• rozvody užitkové vody – nebudou součástí tohoto projektu 

• rozvody kabelů – přípojka NN pro ČOV bude ukončena až v rozvaděči RM1 uvnitř provozní 
budovy a rozvody uvnitř budovy budou součástí provozního souboru PS 202 a nebo součástí 
stavební elektroinstalace. K sondě v měrnému žlabu bude kabel veden vnitřkem armaturního 
objektu. V případě dalšího rozpracování projektu a přidání napájecího nebo sdělovacího kabelu 
ve venkovním prostředí budou součástí tohoto objektu pouze zemní práce. Součástí tohoto 
objektu bude pospojování zemních vodičů s hromosvodem a všemi venkovními zámečnickými 
výrobky. 

Drobné objekty 
Měrný objekt 

• měrný objekt (vyčištěná voda) – monolitický objekt s osazeným Parshallovým měrným 
objektem. Objekt je založen na stejné základové spáře jako nádrže biologické linky. Stěny 
objektu tl.250mm jsou ukončeny v úrovni dlažby a zakryty kompozitovým pororoštem. 

Výustní objekt 

Odtokové potrubí s vyčištěnou odpadní vodou DN250 PP je zaústěno do pravého břehu 
Nemochovického potoku. Konec potrubí cca 1,5m bude obetonováno do tvaru koryta. Ve vzdálenosti  
1,5 metru před i za výustí bude pás kamenné rovnaniny, kde budou použity lomové kameny o hmotnosti 
50-80kg. Dno i protější svah budou podobně ošetřeny kamennou rovnaninou. Po dobu výstavby objektu 
se voda v recipientu převede pomocí provizorního potrubí a dvou jílových hrázek.  
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SO 204 Příjezdná komunikace, zpevněné plochy 
Sjezd z krajské komunikace 
ČOV je navržená v blízkosti krajské komunikace III.třídy 433 41 ve vzdálenosti cca 4 m. Příjezd provozních 
a obslužných aut k objektu je řešen zálivem (rozšířením) pro najetí automobilu podélně k budově. 
Frekvence aut je předpokládána 1xdenně osobní auto a 4x ročně nákladní auto pro svoz odpadů.  
Auta  se zde nebudou otáčet, pouze zastaví na dobu nezbytně nutnou a následně se zařadí do stejného 
jízdního pruhu, kterým najeli. Jedná se tedy o rozšíření krajské komunikace na šířku cca 4 m. Před 
budovou bude zpevněná pojízdná plocha ze zámkové dlažby šířky cca 2m. 
Plocha sjezdu k ČOV bude s povrchem z ABS. Součástí komunikace jsou dále související objekty 
(odvodňovací příkopek, zpevněná krajnice, apod.). Odvodňovací příkopek je vytvořen v rámci násypů 
komunikace na pozemku. 

Zpevněné plochy 

V oploceném areálu ČOV se nachází pouze obslužné chodníky ze zámkové dlažby a schodiště k měrnému 
žlabu. Šířka chodníku je v rozmezí 0,6-1,2m. Schodiště tvoří prefabrikované stupně s boční 
železobetonovou stěnou s madlem. 

 

SO 205 Terénní, sadové úpravy a oplocení 
Zemní práce – po provedení podzemních nádrží budou objekty obsypány vhodně zhutnitelnou zeminou 
do úrovně budoucí pláně komunikace nebo podkladních vrstev chodníku. 
Terén bude nově navazovat na stávající terén a na nové zpevněné plochy. Finální vrstva zeleného 
povrchu bude ohumusovány a oseta travním semenem. Násyp je nutno dokonale hutnit po vrstvách 
max.tl.20 cm, jedná se především o násypy pod zpevněnými plochami. Pod sjezdem z krajské 
komunikace bude použita podkladní vrstva ze štěrku. 
Oplocení 
Oplocení bude provedeno z drátěné sítě z pozinkovaného drátu s potahem PVC výšky 2,0m upevněného 
na plotových sloupcích. Součástí oplocení jsou dále dvě branky pro pěší š.1m. 
Ohumusování - Na závěr prací bude provedena rekultivace povrchu nových terénních úprav a veškerých 
ostatních ploch dotčených stavebními pracemi. Na upravených plochách jsou doplněny půdo pokryvné 
keře a terén je upraven do figur.  
 

SO 206   Přípojka vody pro ČOV 
Objekt ČOV je napojen přípojkou na veřejnou vodovodní síť. Přípojka vody bude napojena navrtávacím 
pasem na stávající potrubí PE DN80 a bude vedena v souběhu s potrubím výtlaku OV, kabelem                    
NN a komunikačním kabelem až do objektu ČOV. Přípojka bude se samostatným měřením                       
ve vodoměrné šachtě o průměru 1,2m v blízkosti ČS1 z důvodu obslužnosti a umístnění mimo 
komunikaci. V šachtě bude umístněn vodoměr s příslušnými armaturami. Přípojka bude ukončena uvnitř 
armaturního objektu na ČOV, kde se napojí rozvod ZTI. Přípojka bude z PE DN80 – délka 243m. 
Předpokládané rozměry výkopu 1,0x1,5m. 
 
SO 207 Přípojka NN pro ČOV  
Majitelem el. sítě byl určen nápojný bod pro přípojku NN pro novou ČOV. Z nadzemního sloupu 
el.vedení bude sveden kabel a přes skříň osazenou na sloupu 2-3m nad zemí. Odtud bude proveden 
odvod do nově osazeného rozvaděče RE, který bude umístněn v typovém pilíři v blízkosti sloupu.  
V pilířku bude osazen elektroměr a jističe 63A. Napojení bude provedeno zemním kabelem AYKY-4x35. 
Kabel na sloupu bude do výšky 2m nad terén uložen v ochranné trubce 50mm. Z rozvaděče RE (cca 2m 
od sloupu, aby nebyla narušena statika sloupu) bude proveden odvod kabelem AYKY-4x35 pro napojení 
ČS a ČOV. V místě ČS bude provedena smyčka z kabelu AYKY-4x35 ukončena v typovém pilířku 
rozvaděčem RM2. V souběhu s potrubím výtlaku OV na ČOV bude pokračovat přípojka NN pro ČOV 
kabelem AYKY-4x35 ukončena v hlavním rozvaděči RM1. Do stejné výkopové spáry bude položen 
komunikační kabel mezi ČOV a ČS1. Délka přípojky NN AYKY 4x35 – 306m. Komunikační kabel 235m. 
Kabel bude uložen v zemi v kabelovém loži, v místě přechodu komunikace. Předpokládané rozměry 
výkopové rýhy pro kabel 350x800mm. 



Č.j. MUB/OSÚ-31138/2019 gal  

 

Stránka | 10 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 1/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 5/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří),                   
st. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 68 (zastavěná plocha               
a nádvoří), st. 70/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 72/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 77 (zastavěná plocha                      
a nádvoří), st. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 101 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 120 (zastavěná plocha                     
a nádvoří), st. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/3 (zastavěná plocha             
a nádvoří), st. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 138 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 154/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 155 (zastavěná plocha                   
a nádvoří), st. 166/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 172/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 196 (zastavěná plocha                        
a nádvoří), st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 201 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 205 (zastavěná plocha                    
a nádvoří), st.  206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 224 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 6/4 (ostatní plocha), KN 7/2 
(ostatní plocha), KN 14/3 (zahrada), KN 32/4 (ostatní plocha), KN 32/5 (ostatní plocha), KN 33 
(zahrada), KN 46/1 (ostatní plocha), KN 46/3 (ostatní plocha), KN 46/4 (ostatní plocha),                      
KN 52/1 (zahrada), KN 59/1 (zahrada), KN 63/3 (zahrada), KN 101/12 (trvalý travní porost),                     
KN 544/2 (zahrada), KN 656/2 (trvalý travní porost),  KN 657/1 (trvalý travní porost), KN 657/3 
(trvalý travní porost), KN 657/4 (trvalý travní porost), KN 657/7 (trvalý travní porost), KN 1258/3 
(zahrada), KN 1258/4 (zahrada), KN 1258/6 (zahrada), KN 1409/1 (ostatní plocha), KN 1409/6 
(ostatní plocha), KN 1410/1 (ostatní plocha), KN 1410/2 (ostatní plocha), KN 1411/4 (ostatní plocha), 
KN 1411/9 (ostatní plocha), KN 2447/1 (ostatní plocha), KN 2447/3 (ostatní plocha), KN 2450/5 
(ostatní plocha), KN 2450/6 (trvalý travní porost), KN 2452/1 (ostatní plocha), KN 2455 (ostatní 
plocha), KN 3080/2 (orná půda), KN 3085/4 (ostatní plocha), KN 3094/32 (vodní plocha),  KN 3100/1 
(ostatní plocha), KN 3109/1 (ostatní plocha), KN 3109/2 (ostatní plocha), KN 3113 (ostatní plocha), 
KN 3123/1 (vodní plocha), KN 3123/6 (vodní plocha), KN 3123/8 (vodní plocha), KN 3123/9 (vodní 
plocha), KN 3123/12 (vodní plocha), KN 3123/20 (vodní plocha), KN 3131/1 (ostatní plocha),                  
KN 3131/3 (ostatní plocha), KN 3131/10 (zahrada), KN 3132/1 (ostatní plocha), KN 3135 (ostatní 
plocha), KN 3136 (ostatní plocha), KN 4024/8 (orná půda), KN 4026/4 (orná půda), KN 4136 
(zahrada), KN 4139/2 (zahrada), KN 4139/3 (orná půda), KN 4140/1 (orná půda), KN 4165/1 (orná 
půda), KN 4165/2 (orná půda), KN 4200/2 (orná půda), KN 4267/4 (ostatní plocha), KN 4267/5 
(ostatní plocha), KN 4267/6 (ostatní plocha), KN 4284/3 (ostatní plocha), KN 4294/1 (ostatní plocha), 
KN 4298 (ostatní plocha) v katastrálním území Nemochovice, dle situačních výkresů se zakreslením 
stavebních pozemků, navrženým umístěním stavby, s vyznačením vazeb  a vlivů na okolí.  

2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 

3. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 
7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 

4. Stavební pozemek je vymezen částmi pozemků parc. č. st. 1/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 5/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří),                   
st. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 68 (zastavěná plocha               
a nádvoří), st. 70/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 72/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 77 (zastavěná plocha                      
a nádvoří), st. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 101 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.  118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 120 (zastavěná plocha                     
a nádvoří), st. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 128/3 (zastavěná plocha             
a nádvoří), st. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 138 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. 154/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 155 (zastavěná plocha                   
a nádvoří), st. 166/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 172/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 196 (zastavěná plocha                        
a nádvoří), st. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 201 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 205 (zastavěná plocha                    
a nádvoří), st.  206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 224 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), KN 6/4 (ostatní plocha), KN 7/2 
(ostatní plocha), KN 14/3 (zahrada), KN 32/4 (ostatní plocha), KN 32/5 (ostatní plocha), KN 33 
(zahrada), KN 46/1 (ostatní plocha), KN 46/3 (ostatní plocha), KN 46/4 (ostatní plocha),                      
KN 52/1 (zahrada), KN 59/1 (zahrada), KN 63/3 (zahrada), KN 101/12 (trvalý travní porost),                     
KN 544/2 (zahrada), KN 656/2 (trvalý travní porost),  KN 657/1 (trvalý travní porost), KN 657/3 
(trvalý travní porost), KN 657/4 (trvalý travní porost), KN 657/7 (trvalý travní porost), KN 1258/3 
(zahrada), KN 1258/4 (zahrada), KN 1258/6 (zahrada), KN 1409/1 (ostatní plocha), KN 1409/6 
(ostatní plocha), KN 1410/1 (ostatní plocha), KN 1410/2 (ostatní plocha), KN 1411/4 (ostatní plocha), 
KN 1411/9 (ostatní plocha), KN 2447/1 (ostatní plocha), KN 2447/3 (ostatní plocha), KN 2450/5 
(ostatní plocha), KN 2450/6 (trvalý travní porost), KN 2452/1 (ostatní plocha), KN 2455 (ostatní 
plocha), KN 3080/2 (orná půda), KN 3085/4 (ostatní plocha), KN 3094/32 (vodní plocha),  KN 3100/1 
(ostatní plocha), KN 3109/1 (ostatní plocha), KN 3109/2 (ostatní plocha), KN 3113 (ostatní plocha), 
KN 3123/1 (vodní plocha), KN 3123/6 (vodní plocha), KN 3123/8 (vodní plocha), KN 3123/9 (vodní 
plocha), KN 3123/12 (vodní plocha), KN 3123/20 (vodní plocha), KN 3131/1 (ostatní plocha),                  
KN 3131/3 (ostatní plocha), KN 3131/10 (zahrada), KN 3132/1 (ostatní plocha), KN 3135 (ostatní 
plocha), KN 3136 (ostatní plocha), KN 4024/8 (orná půda), KN 4026/4 (orná půda), KN 4136 
(zahrada), KN 4139/2 (zahrada), KN 4139/3 (orná půda), KN 4140/1 (orná půda), KN 4165/1 (orná 
půda), KN 4165/2 (orná půda), KN 4200/2 (orná půda), KN 4267/4 (ostatní plocha), KN 4267/5 
(ostatní plocha), KN 4267/6 (ostatní plocha), KN 4284/3 (ostatní plocha), KN 4294/1 (ostatní plocha), 
KN 4298 (ostatní plocha) v katastrálním území Nemochovice, dotčených navrhovanou stavbou. 

5. Projektová dokumentace bude obsahovat technický popis vč. schematického řešení zařízení 
staveniště. 

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s, ze dne 
08.01.2019 pod zn. 2019-00089/20190061/TÚ/so, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku obce Nemochovice, ze dne 12.07.2018 pod                
zn. 142/2018, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. 

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Bučovice, Odboru životního 
prostředí a stavebního úřadu, ze dne 14.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-23295/2018 hom, které                      
je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí. 

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Bučovice, Odboru 
životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 27.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-29822/2018 hom, 
které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Bučovice, Odboru 
životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 06.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-33333/2018 cera, 
které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí. 

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Bučovice, Odboru 
životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 07.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-37443/2018 cera, 
které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí. 

12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Bučovice, Odboru 
územního plánování, rozvoje a investic, ze dne 22.05.2018 pod č.j. MUB/OÚP-23293/2018 baro, 
které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí. 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 20.06.2018 pod 
zn. 9548/2018/DaZd, které je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí. 

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 06.06.2018 pod 
zn. 9255/2018-VY/DaZd, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí. 
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15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství Policie Jmk, ze dne 
25.07.2018 pod č. j. KRPB-144797-5/ČJ-2018-061206-POK, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí. 

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., ze dne 23.07.2018 pod               
zn. PM-15258/2018/5203/Ko, které je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí. 

17. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu se stavbou v ochranném pásmu distribuční soustavy 
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 21.06.2018 pod zn. J34768-16253487, které je přílohou              
č. 12 tohoto rozhodnutí. 

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 17.05.2018 pod 
zn. D8610-16252440, které je přílohou č. 13 tohoto rozhodnutí. 

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku spol. GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.), ze dne 
10.07.2018 pod zn. 5001739027, které je přílohou č. 14 tohoto rozhodnutí. 

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,               
ze dne 28.05.2018 pod č.j. 610157/18, které je přílohou č. 15 tohoto rozhodnutí. 

21. Budou dodrženy podmínky uvedené  v závazném stanovisku Městského úřadu Bučovice, Odboru 
životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 14.05.2019 pod č. j. MUB/OŽP-2662/2019 cera, které 
je přílohou č. 16 tohoto rozhodnutí. 

22. Připojení objektu ČOV k silnici III/43341 Brankovice-Nemochovice v obci Nemochovice bude 
provedeno na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 

23. Užívání jednotlivých přípojek – objektu SO 102 – Napojení pro kanalizační přípojky (přípojky 
kanalizace) bude možné až po uvedení do provozu hlavní kanalizační stoky – objektu SO 100 – 
Splašková kanalizace. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov  

 

Odůvodnění: 

Dne 15.02.2019 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
„Obec Nemochovice, stoková síť a ČOV“ na pozemcích parc. č.  st. 224, st, 225, st. 185, st. 125, st. 166/1, 
st. 5/2, st. 8, st. 18, st. 80, st. 72/1, st. 67, st. 70/2, st. 70/1, st. 68, st. 169, st. 126, st. 201, st. 199,               
st. 198, st. 128/3, st. 128/1,st.  128/2, st. 137, st. 1/2, st. 196, st. 205, st. 206, st. 207, st. st. 138,                   
st. 136, st. 204, st. 120, st. 118, st. 93, st. 101, st. 23, st. 154/1, st. 155, st. 172/2, st. 77, st. 75,                      
KN 4165/1, KN 657/7, KN 657/1, KN 3109/1, KN 3109/2, KN 3113, KN 657/3, KN 4298, KN 3131/3,              
KN 3131/1, KN 3085/4, KN 3123/20, KN 3123/9, KN 3123/12, KN 4136, KN 1258/4, KN 1258/6,                  
KN 4139/2, KN 4139/3, KN 4140/1, KN 1258/3, KN 657/4, KN 59/1, KN 656/2, KN 544/2, KN 3132/1,            
KN 3135, KN 1410/1, KN 1410/2, KN 1411/9, KN 3123/1, KN 2447/3, KN 2450/6, KN 2450/5,                       
KN 3094/32, KN 3136, KN 4024/8, KN 4267/5, KN 4267/4, KN 4267/6, KN 46/1, KN 46/3, KN 46/4,               
KN 1411/4, KN 2455, KN 2452/1, KN 3100/1, KN 2447/1, KN 32/5, KN 33, KN 32/4, KN 4284/3,                    
KN 101/12, KN 63/3, KN 52/1, KN 14/3, KN 3131/10, KN 6/4, KN 7/2, KN 3080/2, KN 1409/6,                       
KN 1409/1, KN 4026/4, KN 4294/1, KN 4200/2, KN 4165/2, KN 3123/6, KN 3123/8 v katastrálním území 
Nemochovice (dále jen "stavba"). 

Stavební úřad opatřením ze dne 07.03.2019 pod č. j.: MUB/OSÚ-15879/2019 gal oznámil v souladu  
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a současně nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě 
na den 25.04.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení 
a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu  
se schválenou územně plánovací dokumentací obce Nemochovice a vyhovuje obecným požadavkům                  
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na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,                    
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  
v platném znění. 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito 
rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy: 

- vyjádřením spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s, ze dne 08.01.2019 pod zn. 2019-
00089/20190061/TÚ/so,  

- stanoviskem obce Nemochovice, ze dne 12.07.2018 pod zn. 142/2018,  

- vyjádřením Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 
14.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-23295/2018 hom,  

- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu, ze dne 27.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-29822/2018 hom, 

- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu, ze dne 06.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-33333/2018 cera,  

- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu, ze dne 07.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-37443/2018 cera,  

- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru územního plánování, rozvoje                     
a investic, ze dne 22.05.2018 pod č.j. MUB/OÚP-23293/2018 baro,  

- stanoviskem Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 20.06.2018 pod zn. 9548/2018/DaZd,  

- stanoviskem Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 06.06.2018 pod zn. 9255/2018-VY/DaZd,  

- stanoviskem Krajského ředitelství Policie Jmk, ze dne 25.07.2018 pod č. j. KRPB-144797-5/ČJ-
2018-061206-POK,  

- stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 23.07.2018 pod zn. PM-15258/2018/5203/Ko,  

- souhlasem se stavbou v ochranném pásmu distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, 
a.s., ze dne 21.06.2018 pod zn. J34768-16253487,  

- vyjádřením spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 17.05.2018 pod zn. D8610-16252440,  

- stanoviskem spol. GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.), ze dne 10.07.2018 pod zn. 5001739027,  

- vyjádřením spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 28.05.2018 pod č.j. 
610157/18,  

- souhlasem  ZP Hvězdlice, a.s. , ze dne 12.07.2018,  

- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu, ze dne 27.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-29819/2018 hom,  

- rozhodnutím Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, Úseku 
silničního hospodářství, ze dne 06.11.2018 pod č.j. MUB/OSÚ-53508/2018 mal, 

- vyjádřením Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, Úseku 
silničního hospodářství, ze dne 10.09.2018 pod č.j. MUB/OSÚ-42373/2018 mal, 

- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jmk, ze dne 22.06.2018 pod č. j. KHSJM 
33699/2018/VY/HOK, 

- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jmk, ze dne 11.06.2018 pod ev. č. HSBM-
8-109-4/6-POKŘ-2018,  

- závazným stanoviskem Ministerstva obrany ČR, ze dne 18.05.2018 pod sp. zn. 83252/2018-
1150-OÚZ-BR, 

- vyjádřením NPÚ, Územní odborné pracoviště v Brně, ze dne 15.05.2018 pod č. j. NPU-
371/37813/2018,  

- vyjádřením spol. Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 12.02.2019 pod zn. 190212-1115109700,  

- vyjádřením spol. České Radiokomunikace a.s., ze dne 14.05.2018 pod zn. 
UPTS/OS/194005/2018, 

- vyjádřením spol. T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 25.04.2018 pod zn. E16072/18, 
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- závazným stanoviskem Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního 
úřadu, ze dne 14.05.2019 pod č. j. MUB/OŽP-2662/2019 cera. 

 

Vyjádření, popř. stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury byly 
zkoordinovány a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, vydal dne 27.06.2018 pod č. j. 
MUB/OŽP-29819/2019 hom souhlasné závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. 

Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, vydal dne 22.05.2018 pod č.j. 
MUB/OÚP-23293/2018 baro závazné stanovisko, dle kterého je záměr předmětné stavby přípustný. 

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Úsek silničního hospodářství, 
vydal dne 06.11.2018 pod č. j. MUB/OSÚ-53508/2018 mal rozhodnutí, kterým povolil zvláštní užívání 
silnice ev. č. III/43341. 

Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr žadatele stavební úřad posuzoval  
v souladu s platnými právními předpisy.     

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona, kdy: 
(1)  Účastníky územního řízení jsou 
 a)  žadatel, 
 b)  obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
(2)  Účastníky územního řízení dále jsou 
 a)  vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,  
 b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh  
a rozsah umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezování okruhu 
účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení 
podle § 85 stavebního zákona přísluší:  

Žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 
tj. spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, Brněnská 410/13, 682 01  Vyškov, 
v zastoupení: DUIS s.r.o., IČ 47916311, Srbská 1546/21, 612 00  Brno, a obci Nemochovice, IČ 00373508, 
Nemochovice 132, 683 33 Nesovice 

Vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:  

Obec Nemochovice č. p. 132, 68333 Nemochovice, Novák Michal,č. p. 95, 68333 Nemochovice, Rybka 
Kamil, Čechyňská 362/17, Trnitá, 60200 Brno, Trubka Martin, Potácelova 3851/81, Židenice, 63600 Brno, 
Hodovská Eva, Jízdárenská 562, 66462 Hrušovany u Brna, Vrba Peter, Na Kaštieli 5633/3, Devínská Nová 
Ves, 84107 Bratislava, Slovenská republika, Nováková Jana, Tyršova 674/24, Vyškov-Předměstí, 68201 
Vyškov, Raclavská Andrea, č. p. 124, 68333 Nemochovice, Buchtová Marie, č. p. 70, 68333 
Nemochovice,Vereš Karol a Verešová Emilia, č. p. 4, 68333 Nemochovice, Pečínka Milan,  č. p. 69, 68333 
Nemochovice, Vávra Jiří Ing. a Vávrová Jana Ing., Skorkovského 1815/151, Židenice, 63600 Brno, 
Vašíčková Olga, č. p. 144, 68333 Nemochovice,  Vejvoda Robert, č. p. 122, 68333 Nemochovice, Sedláček 
Radomil, č. p. 9, 68333 Nemochovice, Sedláčková Eliška,  č. p. 9, 68333 Nemochovice, Sedláčková 
Miluše, Dukelská 635/22, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov, Havránková Marie, č. p. 10, 68333 
Nemochovice, Flősslerová Dobruška, Čechyně 155, 68301 Rousínov, Hanousek Pavel PaedDr., č. p. 376, 
68303 Luleč, Hofírek Martin, č. p. 13, 68333 Nemochovice, Hofírek Lubomír, č. p. 13, 68333 
Nemochovice,  Hofírková Jana č. p. 13, 68333 Nemochovice, Slezák Bohumil, Spáčilova 3075/26, 76701 
Kroměříž Svoboda Aleš Ing. a Svobodová Irena, Merhautova 1018/148, Černá Pole, 61300 Brno, 
Hofírková Aneta, Cihlářská 624/3, Veveří, 60200 Brno, Lazar Alexander, Kamenačky 2290/14, Židenice, 
63600 Brno, BTF Projekt, a.s., Opletalova 1535/4, Nové Město, 11000 Praha 1, Říha Oldřich, Slovanská 
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1305, 68401 Slavkov u Brna, Říha Stanislav Ing., Podpěrova 433/3, Medlánky, 62100 Brno,Říhová Věra, č. 
p. 88, 68333 Nemochovice, Přikryl Petr, č. p. 17, 68333 Nemochovice, Querol Saez Carlos a Querol Y 
Saez Petra Mgr., Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno, Fuček Stanislav  a Fučková Věra, č. 
p. 20, 68333 Nemochovice, Kvapilová Iveta, č. p. 158, 68333 Nemochovice, Levíčková Zdeňka, č. p. 45, 
68333 Nemochovice, Reindl Richard, č. p. 23, 68333 Nemochovice, Levíček Vratislav a Levíčková Zdeňka, 
č. p. 45, 68333 Nemochovice, Doupovec Stanislav, č. p. 33, 68333 Nemochovice, Štourač František                 
a Štouračová Olga RNDr., Mikulčická 1073/10, Slatina, 62700 Brno, Buchta Zdeněk a Buchtová Dáša, č. p. 
25, 68333 Nemochovice, Machálek Zdeněk, č. p. 44, 68333 Nemochovice, Malý Josef a Malá Božena,              
č. p. 26, 68333 Nemochovice, Sedláček Antonín a Sedláčková Jana, č. p. 40, 68333 Nemochovice, 
Štěrbová Miluše, kpt. Otakara Jaroše 120/5, Křečkovice, 68201 Vyškov, Přikryl Jaroslav, Pavlovská 
518/23, Kohoutovice, 62300 Brno, Přikryl Jindřich, Tasova 104, 68333 Brankovice, Prachař Jiří RNDr.          
a Prachařová Marie RNDr., Stojanova 369/5, Veveří, 60200 Brno, Šebela Jaroslav, Šebelová Alena, č. p. 
92, 68333 Nemochovice, Zelinka František Ing., Třískalova 571/18, Lesná, 63800 Brno, Strnad Milan, č. p. 
39, 68333 Nemochovice, Vejrostová Božena PhDr., Palackého třída 922/134, Královo Pole, 61200 Brno, 
Vejvoda Robert, Vejvodová Emilie, č. p. 122, 68333 Nemochovice, Matula Karel, Na Padělcích 803, 
68501 Bučovice, Doupovcová Drahomíra, č. p. 162, 68333 Nemochovice, Doupovcová Lenka Mgr., č. p. 
162, 68333 Nemochovice, Doupovec Ivan, č. p. 162, 68333 Nemochovice, Koprdová Ivana, Komenského 
59, 66401 Bílovice nad Svitavou, Jurzycová Bedřiška, č. p. 163, 68333 Nemochovice, Petrová Miluše Ing., 
Strážovská 1561/76, Radotín, 15300 Praha 5, Machalová Zdeňka, Sídliště Osvobození 673/45, Dědice, 
68201 Vyškov, Hutnyk Viktor, Tylko Olha, č. p. 149, 68333 Nemochovice, Remiáš Martin, č. p. 119, 68333 
Nemochovice, APIDEAL s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno-město, 60200 Brno, Jandová Eva, č. p. 91, 
68333 Nemochovice, Konečná Anna, Ševelova 2276/5, Líšeň, 62800 Brno, Kučerová Helena, Zahradní 
306, 68333 Brankovice, Mikeska Vít, č. p. 99, 68333 Nemochovice, Pantůček Petr a Pantůčková Marta, 
Marie Kudeříkové 3843/2, Židenice, 63600 Brno, Zahálková Marie, č. p. 103, 68333 Nemochovice, 
Zachatová Lucie, č. p. 103, 68333 Nemochovice, Cibulka Alois, Oblá 347/4, Nový Lískovec, 63400 Brno, 
Novotná Stanislava, č. p. 147, 68333 Nemochovice, Novotný Bedřich, č. p. 16, 76813 Kunkovice, Novotný 
Jiří, Jestřabí 7, 59501 Velká Bíteš, Urbancová Věra, Jungmannova 190/42, Vyškov-Předměstí, 68201 
Vyškov, Holásek Radek Ing., Vedlejší 696/6, Bohunice, 62500 Brno, Odrazilová Vladimíra, Bohdalice 126, 
68341 Bohdalice-Pavlovice, Němcová Anežka, Maxima Gorkého 550/22, Dědice, 68201 Vyškov, Přikryl 
Karel a Přikrylová Milada, Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno, Beňová Věra, č. p. 142, 68333 
Nemochovice, Kvapil Radomil   a Kvapilová Martina, č. p. 142, 68333 Nemochovice, Kvapilová Markéta, 
č. p. 158, 68333 Nemochovice, Novák Radomil, č. p. 142, 68333 Nemochovice, Novotný Ivan Ing., 
Okružní 448, Rokytnice, 75501 Vsetín, Dědická 245/2, Vyškov, 68201 Vyškov, Komárek Miroslav Ing., 
Dědická 245/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov, Komárek Miroslav Ing. a Komárková Jindřiška, Luční 
2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno, Neubauer Miroslav, č. p. 101, 68333 Nemochovice, Hladký Břetislav, 
č. p. 121, 68333 Nemochovice, Kamenišťaková Jana, Luční 355/10, Nosálovice, 68201 Vyškov, 
Nedomová Růžena, Josefy Faimonové 2245/30, Líšeň, 62800 Brno, Tylšarová Jiřina, Krb 118, 68333 
Brankovice, Říha Ivan Ing., Říhová Hana JUDr., Šikulová Jiřina, č. p. 117, 68333 Nemochovice, Verešová 
Alena, č. p. 151, 68333 Nemochovice, Blažíková Elena Ing., Viniční 3834/85, Židenice, 61500 Brno, 
Handlíř Patrik, č. p. 122, 68333 Nemochovice, Kaleja Miroslav, Kalejová Helena, č. p. 120, 68333 
Nemochovice, Přichystal Jaromír, Přichystalová Karla, Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno, Havránek 
Zdeněk a Havránková Marie, č. p. 78, 68333 Nemochovice, Havránek Martin, č. p. 74, 68333 
Nemochovice, Janalíková Božena, č. p. 75, 68333 Nemochovice, Vinklárek Martin, Zámecká 1379, 68401 
Slavkov u Brna, Žáková Lucie, Nerudova 696/4, 50002 Hradec Králové, Horák Jiří, Brigádnická 230/67, 
Mokrá Hora, 62100 Brno, Otrubová Radomíra, č. p. 49, 68333 Nemochovice, Srostlíková Věra, č. p. 114, 
76813 Litenčice, Zavadil Karel Ing., Náměstí 105, 68333 Brankovice, Hofírek Lubomír, č. p. 5, 68333 
Nemochovice, Rousek Milan a Rousková Marie, č. p. 165, 68333 Nemochovice, Havránek Jaromír              
a Havránková Jarmila, č. p. 129, 68333 Nemochovice, Holásková Simona, č. p. 130, 68333 Nemochovice, 
Rousek Tomáš, č. p. 130, 68333 Nemochovice, Rousková Lucie, č.p. 193, 76813 Litenčice, Handlířová 
Rozália, č. p. 113, 68333 Nemochovice, Tichý Zdeněk Mgr., Slavkovská 802, 68501 Bučovice, Jančář Josef 
prof. RNDr. CSc. a Jančářová Ilona doc. JUDr. Ph.D, Jírovcova 544/11, Kohoutovice, 62300 Brno, LASTIVA, 
s.r.o., č. p. 153, 68333 Nemochovice, Holubová Bohuslava Ing., Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 
61900 Brno, Kolečkář Vlastislav Ing., Josefy Faimonové 2228/9, Líšeň, 62800 Brno, Rohořa Miroslav, č. p. 
96, 68333 Nemochovice, Nevělíková Hedvika, Chládkova 2019/26c, Žabovřesky, 61600 Brno, Reindl 
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Richard, č. p. 23, 68333 Nemochovice, Kolečkář Jiří, Puškinova 574/15, Dědice, 68201 Vyškov, Motal Petr 
Mgr., Třasoňova 3974/10, 76701 Kroměříž, Šišáková Marta, Zelný trh 320/21, Brno-město, 60200 Brno, 
Doupovec Jaromír, č. p. 157, 68333 Nemochovice, Cyprich Anton a Cyprichová Šárka, č. p. 159, 68333 
Nemochovice, Zachariaš Filip, Sokolovská 701, 68501 Bučovice, Vozdek Stanislav, Potácelova 3851/81, 
Židenice, 63600 Brno, Kvapil Karel, Kvapilová Zdenka, č. p. 160, 68333 Nemochovice, Kvapil Radomil,      
č. p. 142, 68333 Nemochovice, Kvapil Zdeněk, č. p. 158, 68333 Nemochovice, Říha Jaroslav, č. p. 68, 
68333 Nemochovice, Procházková Zdeňka, č. p. 67, 68333 Nemochovice, Jedličková Marcela, č. p. 56, 
68333 Kožušice, Doupovcová Ludmila, č. p. 65, 68333 Nemochovice, Machálek Čestmír, Jiráskova 
1520/20, 66451 Šlapanice, Machálek Luděk, náměstí 28. října 1904/24, Černá Pole, 60200 Brno, Pilčík 
Jiří, Pilčíková Jana, Labská 253/21, Starý Lískovec, 62500 Brno, Coufalová Hana, Novoměstská 1437/59, 
Řečkovice, 62100 Brno, Drbal Jiří, č. p. 62, 68333 Nemochovice, Vavříková Ida, Černopolní 244/53, Černá 
Pole, 61300 Brno, Machálek Jaroslav, Machálková Eva, č. p. 61, 68333 Nemochovice, Kučírka Milan, 
Tyršova 654/17, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov, Hanáková Bohuslava, Kurská 297/6, Starý Lískovec, 
62500 Brno, Doupovec Vladimír, č. p. 98, 68333 Nemochovice, Přibilíková Marie, č. p. 56, 68333 
Nemochovice, Mlčoušek Zdeněk a Mlčoušková Renáta, č. p. 55, 68333 Nemochovice, Mlčoušek Martin, 
č. p. 54, 68333 Nemochovice, Mlčochová Evženie, č. p. 53, 68333 Nemochovice, Kaláb Bedřich PhDr.,     
č. p. 168, 68333 Nemochovice, Poštová Věra, č. p. 51, 68333 Nemochovice, Holásková Helena, č. p. 50, 
68333 Nemochovice, Otrubová Radomíra, č. p. 49, 68333 Nemochovice, Srostlíková Radomíra, č. p. 109, 
Srostlíková Věra, 76813 Litenčice, č. p. 114, 76813 Litenčice, Zajíčková Blanka, č. p. 157, 68333 
Nemochovice, Šmatlák Jiří JUDr., Hledíková 340, Osnice, 25242 Jesenice, Šmatláková Kateřina 
MVDr.,Mánesova 16/5, Královo Pole, 61200 Brno, Vrana Radek, č. p. 47, 68333 Nemochovice, Přikryl 
Pavel a Přikrylová Božena, č. p. 46, 68333 Nemochovice, Kolečkář Ivo, Kolečkářová Ludmila, č. p. 58, 
68333 Nemochovice, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, Konrádová 
Jarmila, Novoměstská 1475/5, Řečkovice, 62100 Brno, Malý Josef, č. p. 26, 68333 Nemochovice, 
Doupovcová Ludmila, Doupovec Jaromír, č. p. 37, 68333 Nemochovice, Salavová Monika, Merhautova 
1045/181, Černá Pole, 61300 Brno, Buchtová Dáša, č. p. 25, 68333 Nemochovice, Handlířová Jana, Nové 
Hvězdlice 224, 68341 Hvězdlice, Kadlecová Božena, č. p. 89, 68333 Nemochovice, Oujezský Jiří, č. p. 36, 
68333 Nemochovice, Chaloupková Jana Mgr., Gruzínská 516/11, Bohunice, 62500 Brno, Pevná Vlasta, 
Pevný Oldřich, Sadová 568, 66442 Modřice, Maršal Martin, Myslivecká 721/48, Tuřany, 62000 Brno, 
Dufek Jiří Ing., č. p. 85, 68333 Nemochovice, Losman Zdeněk, č. p. 34, 68333 Nemochovice, Sigmund Jiří, 
č. p. 87, 68333 Nemochovice, Říha Oldřich, Slovanská 1305, 68401 Slavkov u Brna, Skupa Jaroslav            
a Skupová Ludmila, Oblá 349/6, Nový Lískovec, 63400 Brno, Škubník Lubomír, Zvěřinova 161/5, 
Černovice, 61800 Brno, Přikryl Pavel, č. p. 90, 68333 Nemochovice, Paar Petr, č. p. 31, 68333 
Nemochovice, Knoll Jiří a Knollová Věra, č. p. 32, 68333 Nemochovice, Tvarůžek Milan a  Tvarůžková 
Sylvie, č. p. 110, 68333 Nemochovice, Vnitřní 448/13, Ponava, 60200 Brno, Horák Petr, Skalky 4374/11, 
76701 Kroměříž, Krupařová Helena, Husovo náměstí 228/6, 76701 Kroměříž, Vozdková Jana, Šámalova 
732/90, Zábrdovice, 61500 Brno, Steinerová Petra , DiS., Foltýnova 1006/17, Bystrc, 63500 Brno, Správa 
a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, Povodí Moravy, s.p., 
E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

- pozemky v katastrálním území Nemochovice, sousedící s pozemky parc. č. st. 224, st, 225, st. 185,  
st. 125, st. 166/1, st. 5/2, st. 8, st. 18, st. 80, st. 72/1, st. 67, st. 70/2, st. 70/1, st. 68, st. 169, st. 126, 
st. 201, st. 199, st. 198, st. 128/3, st. 128/1,st.  128/2, st. 137, st. 1/2, st. 196, st. 205, st. 206, st. 207, 
st. st. 138, st. 136, st. 204, st. 120, st. 118, st. 93, st. 101, st. 23, st. 154/1, st. 155, st. 172/2, st. 77,    
st. 75,  KN 4165/1, KN 657/7, KN 657/1, KN 3109/1, KN 3109/2, KN 3113, KN 657/3, KN 4298,                 
KN 3131/3, KN 3131/1, KN 3085/4, KN 3123/20, KN 3123/9, KN 3123/12, KN 4136, KN 1258/4,               
KN 1258/6, KN 4139/2, KN 4139/3, KN 4140/1, KN 1258/3, KN 657/4, KN 59/1, KN 656/2, KN 544/2, 
KN 3132/1, KN 3135, KN 1410/1, KN 1410/2, KN 1411/9, KN 3123/1, KN 2447/3, KN 2450/6,                   
KN 2450/5, KN 3094/32, KN 3136, KN 4024/8, KN 4267/5, KN 4267/4, KN 4267/6, KN 46/1, KN 46/3, 
KN 46/4, KN 1411/4, KN 2455, KN 2452/1, KN 3100/1, KN 2447/1, KN 32/5, KN 33, KN 32/4,                   
KN 4284/3, KN 101/12, KN 63/3, KN 52/1, KN 14/3, KN 3131/10, KN 6/4, KN 7/2, KN 3080/2,                   
KN 1409/6, KN 1409/1, KN 4026/4, KN 4294/1, KN 4200/2, KN 4165/2, KN 3123/6, KN 3123/8, 
dotčenými navrhovanou stavbou. 
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Dne 01.04.2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,                         
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon                                     
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který               
v ČÁSTI ČTVRTÉ Změna stavebního zákona, v Čl. V bodu 29 uvádí, že v řízení s velkým počtem účastníků 
se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního 
řádu (veřejnou vyhláškou).   

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

V dokumentaci předmětné stavby je dále řešen stavební objekt SO 103 Opravy komunikací a zpevněných 
ploch:  

SO 103 Opravy komunikací a zpevněných ploch 

Opravy komunikací III.třídy Stávající stav - komunikace III. třídy 43341 je průměrné šířky 6,50 m. Kryt 
silnice je asfalt. Silnice jsou lemovány na obou stranách mimo zástavbu nezpevněnou krajnicí, v zástavbě 
obrubníkem a v místech, kde je potok v blízkém souběhu s komunikací jsou osazená svodidla. Odvodnění 
je řešeno systémem uličních vpustí, napojenými na dešťovou kanalizací, která je vyústěna do recipientu. 
Případně je komunikace vyspádována přímo do recipientu nebo do zelených ploch. Směrové řešení 
komunikace je dáno situováním zástavby a potoka. Navazující místní komunikace jsou místní 
komunikace zpevněné vrstvou asfaltu bez podkladních vrstev. Na trase jsou vybudována nová mostní 
tělesa, které míjíme anebo procházíme předem připravenými chráničkami. Součástí mostních těles                
je i opevnění koryta toku kamennou dlažbou. 

Oprava komunikace - poškozené pokládkou kanalizace bude provedena na základě následující 
technologie: V místě trasy pokládky kanalizace provést odřezání hran (na šířku rýhy 1,2-1,3 m,                      
dle hloubky výkopu a použitého typu pažení), provedení výkopu, uložení kanalizace, zpětný po vrstvách 
zhutněný zásyp z nesoudržných štěrkových zemin, případně z drceného kameniva do výše zemní pláně 
vozovky (cca 0,5-0,6 m pod niveletu vozovky). Deformační modul zemní pláně Edef2 by měl mít hodnotu 
min. 45 MPa.  

Skladba konstrukce vozovky pro obnovu po provedení pokládky je navržena podle očekávaného 
dopravního zatížení dle TP 146, třída zatížení III a IV: 

(značení asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1:2008)  

(spojovací postřik mezi každou vrstvou)                                                                                                        
Asfaltobeton  ACO 11         5 cm                                               
obalové kamenivo střednězrné OKS I     15 cm                                               
štěrk částečně vyplněný maltou ŠeM     20 cm                                                 
štěrkodrť ŠD        20 cm                                                                           
60 cm 

Obnova povrchu v komunikaci III. třídy bude provedena u stoky: 

Stoka A – příčný překop na celou šířku komunikace  šířka obnovy horní vrstvy ABS min.2,3m 

Stoka A2 – příčný překop na celou šířku komunikace   šířka obnovy horní vrstvy ABS min.2,3m 

Stoka A3 – uložení v ose jízdního pruhu + odbočky k nemovitostem cca po 20m – celoplošná obnova ABS 
předpokládaná plocha obnovy povrchu 2300m2. 

Stoka A3 - uložení v ose jízdního pruhu – délka úseku stoky 85m – obnova povrchu ABS jednoho jízdního 
pruhu. 

Opravy místních komunikací a zpevněných ploch 

Stoky jsou vedeny v místní asfaltové komunikaci, ve zpevněných plochách a nezpevněném terénu. 
Opravy v asfaltových komunikacích 

Obnova konstrukce komunikace musí odpovídat TP 146 pro příslušnou třídu dopravního zařízení.  
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V místě trasy pokládky kanalizace provést odřezání hran (na šířku rýhy 1,2-1,3 m, dle hloubky výkopu               
a použitého typu pažení), provedení výkopu, uložení kanalizace, zpětný po vrstvách zhutněný zásyp                      
z nesoudržných štěrkových zemin, případně z drceného kameniva do výše zemní pláně vozovky (cca 0,5-
0,6 m pod niveletu vozovky). Deformační modul zemní pláně Edef2 by měl mít hodnotu min. 45 MPa. 
Komunikace, ve které bude vedena kanalizace, budou obnoveny do původního stavu v následující 
konstrukci: 

Skladba podkladních vrstev: 

Asfaltobeton dle ČSN EN 13108-1        5 cm 
Obalované kamenivo dle ČSN EN 13108-1        5 cm 
Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127    20 cm 
Štěrkopísek dle ČSN 76 6126                     15 cm 
Celkem           45 cm 
Konečná úprava povrchu – bude provedeno odfrézování na celou šířku komunikace a bude provedena 
celoplošná oprava místní komunikace v tl. 5cm. Stávající obrubníky které budou uvolněny v době 
realizace stok budou uloženy na mezideponii a po provedení podsypových vrstev zpětně osazeny. 
V případě poškození budou nahrazeny stejným typem. 
Realizace tohoto stavebního objektu nevyžaduje vydání rozhodnutí či jiného opatření ve smyslu 
stavebního zákona, avšak toto sdělení nenahrazuje vyjádření ani opatření jiných správních orgánů podle 
zvláštních předpisů. 

Projektová dokumentace dále obsahuje stavební objekt SO 105 Přípojky NN pro ČS, v jehož rámci                     
je řešeno také Připojení objektu ČS1: 

Majitelem el. vedení byl určen nápojný bod pro přípojku NN pro novou ČOV. Z nadzemního sloupu 
el.vedení bude sveden kabel a přes skříň osazenou na sloupu 2-3m nad zemí. Odtud bude proveden 
odvod do nově osazeného rozvaděče RE, který bude umístněn v typovém pilíři v blízkosti sloupu.  
V pilířku bude osazen elektroměr a jističe 63A. Napojení bude provedeno zemním kabelem AYKY-4x35. 
Kabel na sloupu bude do výšky 2m nad terén uložen v ochranné trubce 50mm. Z rozvaděče RE (cca 2m 
od sloupu, aby nebyla narušena statika sloupu) bude proveden odvod kabelem AYKY-4x35 pro napojení 
ČS a ČOV. V místě ČS bude provedena smyčka z kabelu AYKY-4x35 ukončena v typovém pilířku 
rozvaděčem RM2. V souběhu s potrubím výtlaku OV na ČOV bude pokračovat přípojka NN pro ČOV 
kabelem AYKY-4x35 ukončena v hlavním rozvaděči RM1. Kabel bude uložen v zemi v kabelovém loži, 
v místě přechodu komunikace. Tento stavební objekt je řešen samostatně na základě žádosti podané 
spol. E.ON Distribuce, a.s., formou územního souhlasu ze dne 22.05.2019 pod č. j. MUB/OSÚ-31456/2019 
cha. 

Pro realizaci stavebních objektů SO 102 Napojení pro kanalizační přípojky, SO 104 Přeložky inženýrských 
sítí - Přeložka sdělovacích kabelů – stoka A výtlak V1, SO 105 Přípojky NN pro ČS - Přípojka NN k ČS2,               
SO 201 Příprava území pro ČOV a ZS, SO 205 Terénní, sadové úpravy a oplocení, SO 206 Přípojka vody              
pro ČOV, SO 207 Přípojka NN pro ČOV, postačí vydání tohoto územního rozhodnutí; stavba nevyžaduje 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

Provedení stavby – stavebního objektu SO 204 zpevněné plochy  je možné na základě ohlášení 
stavebního záměru stavebnímu úřadu. 
Pro realizaci stavebních objektů SO 100 Splašková kanalizace, SO 101 Čerpací stanice na síti,                    
SO 104 Přeložky inženýrských sítí - Přeložka vodovodu – stoka A7, SO 202 Biologická část ČOV,                     
SO 203 Propojovací potrubí a kabelové trasy, SO 204 Příjezdná komunikace náleží kompetence k vydání 
stavebního povolení speciálním stavebním úřadům.  

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li                
na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabude-li v době 
jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Územní rozhodnutí 
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního nástupce,              
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru                     
již zahájena. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným 
u zdejšího stavebního úřadu. 

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 
nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

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 správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

 

 
 
 
 
Ladislav Gazda v. r. 
oprávněná úřední osoba  
 
 
Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda 

 

 

Přílohy rozhodnutí: 

- situační výkres v měřítku 1: 2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic sousedních pozemků         
a staveb na nich 

- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s, ze dne 08.01.2019 pod zn. 2019-
00089/20190061/TÚ/so, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko obce Nemochovice, ze dne 12.07.2018 pod zn. 142/2018, které je přílohou č. 2 tohoto 
rozhodnutí 

- vyjádření Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu, ze dne 
14.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-23295/2018 hom, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí 

- závazné stanovisko Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu,              
ze dne 27.06.2018 pod č.j. MUB/OŽP-29822/2018 hom,  

- závazné stanovisko Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu,               
ze dne 06.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-33333/2018 cera, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí 

- závazné stanovisko Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu,               
ze dne 07.08.2018 pod č.j. MUB/OŽP-37443/2018 cera, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí 

- závazné stanovisko Městského úřadu Bučovice, Odboru územního plánování, rozvoje a investic,              
ze dne 22.05.2018 pod č.j. MUB/OÚP-23293/2018 baro, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 20.06.2018 pod zn. 9548/2018/DaZd, které je přílohou 
č. 8 tohoto rozhodnutí 
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- stanovisko Správy a údržby silnic Jmk, ze dne 06.06.2018 pod zn. 9255/2018-VY/DaZd, které                   
je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Jmk, ze dne 25.07.2018 pod č. j. KRPB-144797-5/ČJ-2018-
061206-POK, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 23.07.2018 pod zn. PM-15258/2018/5203/Ko, které                     
je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí 

- souhlas se stavbou v ochranném pásmu distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.,                
ze dne 21.06.2018 pod zn. J34768-16253487, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí 

- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 17.05.2018 pod zn. D8610-16252440, které je přílohou             
č. 13 tohoto rozhodnutí 

- stanovisko spol. GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.), ze dne 10.07.2018 pod zn. 5001739027, které            
je přílohou č. 14 tohoto rozhodnutí 

- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 28.05.2018 pod č.j. 610157/18, 
které je přílohou č. 15 tohoto rozhodnutí. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Bučovice, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu,                
ze dne 14.05.2019 pod č. j. MUB/OŽP-2662/2019 cera, které je přílohou č. 16 tohoto rozhodnutí. 

 

 

 
Poplatek: 

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
položky 17 bod 1 písm. h) sazebníku, ve výši 3.000 Kč byl uhrazen bankovním převodem na účet 
Městského úřadu Bučovice dne 20.03.2019. 
 

 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nemochovice a zdejšího 
správního orgánu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem 
oprávněné osoby a zaslána zpět  na stavební úřad. 

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal. 

 
 
Na  úřední desce: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
V elektronické podobě: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko a  podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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R o z d ě l o v n í k :  
Obdrží: 
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona 

(doručení jednotlivě) 

písm. a) – žadatel: 

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., ID DS: d4jumdj,                                                                                     
v zastoupení: DUIS s.r.o., Ing. Igor Havlů, ID DS: ant2f6i 

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Obec Nemochovice, ID DS: k56b5ub  
 
Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona  

(doručení veřejnou vyhláškou)  
písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není -li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, ID DS: k3nk8e7 
Povodí Moravy, s.p., ID DS: m49t8gw 
E.ON Distribuce, a.s., ID DS: nf5dxbu 
GasNet, s.r.o., ID DS: rdxzhzt 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t 

Obec Nemochovice č. p. 132, 68333 Nemochovice 

Novák Michal č. p. 95, 68333 Nemochovice 

Rybka Kamil 
Trubka Martin 

Čechyňská 362/17, Trnitá, 60200 Brno 
 Potácelova 3851/81, Židenice, 63600 Brno 

Hodovská Eva 
Vrba Peter 
 

Jízdárenská 562, 66462 Hrušovany u Brna 
Na Kaštieli 5633/3, Devínská Nová Ves, 
 84107 Bratislava, Slovenská republika 

Nováková Jana Tyršova 674/24, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov 

Raclavská Andrea č. p. 124, 68333 Nemochovice 

Buchtová Marie č. p. 70, 68333 Nemochovice 

Vereš Karol a Verešová Emilia č. p. 4, 68333 Nemochovice 

Pečínka Milan č. p. 69, 68333 Nemochovice 

Vávra Jiří Ing. a Vávrová Jana Ing. Skorkovského 1815/151, Židenice, 63600 Brno 

Vašíčková Olga 
Vejvoda Robert 

č. p. 144, 68333 Nemochovice 
č. p. 122, 68333 Nemochovice 

Sedláček Radomil 
Sedláčková Eliška 
Sedláčková Miluše 

č. p. 9, 68333 Nemochovice 
č. p. 9, 68333 Nemochovice 
Dukelská 635/22, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov 

Havránková Marie č. p. 10, 68333 Nemochovice 

Flősslerová Dobruška 
Hanousek Pavel PaedDr. 

Čechyně 155, 68301 Rousínov 
č. p. 376, 68303 Luleč 

Hofírek Martin č. p. 13, 68333 Nemochovice 

Hofírek Lubomír 
Hofírková Jana 

č. p. 13, 68333 Nemochovice 
č. p. 13, 68333 Nemochovice 

Slezák Bohumil Spáčilova 3075/26, 76701 Kroměříž 
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Svoboda Aleš Ing. a Svobodová Irena Merhautova 1018/148, Černá Pole, 61300 Brno 

Hofírková Aneta 
Lazar Alexander 

Cihlářská 624/3, Veveří, 60200 Brno 
Kamenačky 2290/14, Židenice, 63600 Brno 

BTF Projekt, a.s. Opletalova 1535/4, Nové Město, 11000 Praha 1 

Říha Oldřich 
Říha Stanislav Ing. 
Říhová Věra 

Slovanská 1305, 68401 Slavkov u Brna 
Podpěrova 433/3, Medlánky, 62100 Brno 
č. p. 88, 68333 Nemochovice 

Přikryl Petr č. p. 17, 68333 Nemochovice 

 Querol Saez Carlos a 
 Querol Y Saez Petra Mgr. Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno 

 Fuček Stanislav a Fučková Věra č. p. 20, 68333 Nemochovice 

Kvapilová Iveta č. p. 158, 68333 Nemochovice 

Levíčková Zdeňka č. p. 45, 68333 Nemochovice 

Reindl Richard č. p. 23, 68333 Nemochovice 

Levíček Vratislav a Levíčková Zdeňka č. p. 45, 68333 Nemochovice 

Doupovec Stanislav č. p. 33, 68333 Nemochovice 

Štourač František a Štouračová Olga RNDr. Mikulčická 1073/10, Slatina, 62700 Brno 

Buchta Zdeněk a Buchtová Dáša č. p. 25, 68333 Nemochovice 

Machálek Zdeněk č. p. 44, 68333 Nemochovice 

Malý Josef a Malá Božena č. p. 26, 68333 Nemochovice 

Sedláček Antonín a Sedláčková Jana č. p. 40, 68333 Nemochovice 

Štěrbová Miluše kpt. Otakara Jaroše 120/5, Křečkovice, 68201 Vyškov 

Přikryl Jaroslav 
Přikryl Jindřich 

Pavlovská 518/23, Kohoutovice, 62300 Brno 
Tasova 104, 68333 Brankovice 

Prachař Jiří RNDr. a 
Prachařová Marie RNDr. Stojanova 369/5, Veveří, 60200 Brno 

Šebela Jaroslav 
Šebelová Alena 

č. p. 92, 68333 Nemochovice 
č. p. 92, 68333 Nemochovice 

Zelinka František Ing. Třískalova 571/18, Lesná, 63800 Brno 

Strnad Milan č. p. 39, 68333 Nemochovice 

Vejrostová Božena PhDr. Palackého třída 922/134, Královo Pole, 61200 Brno 

Vejvoda Robert 
Vejvodová Emilie 

č. p. 122, 68333 Nemochovice 
č. p. 122, 68333 Nemochovice 

Matula Karel Na Padělcích 803, 68501 Bučovice 

Doupovcová Drahomíra 
Doupovcová Lenka Mgr. 
Doupovec Ivan 
Koprdová Ivana 

č. p. 162, 68333 Nemochovice 
č. p. 162, 68333 Nemochovice 
č. p. 162, 68333 Nemochovice 
Komenského 59, 66401 Bílovice nad Svitavou 

Jurzycová Bedřiška 
Petrová Miluše Ing. 

č. p. 163, 68333 Nemochovice 
Strážovská 1561/76, Radotín, 15300 Praha 5 

Machalová Zdeňka Sídliště Osvobození 673/45, Dědice, 68201 Vyškov 

Hutnyk Viktor 
Tylko Olha 

č. p. 149, 68333 Nemochovice 
č. p. 149, 68333 Nemochovice 

Remiáš Martin č. p. 119, 68333 Nemochovice 

APIDEAL s.r.o. Starobrněnská 334/3, Brno-město, 60200 Brno 
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Jandová Eva 
Konečná Anna 
Kučerová Helena 

č. p. 91, 68333 Nemochovice 
Ševelova 2276/5, Líšeň, 62800 Brno 
Zahradní 306, 68333 Brankovice 

Mikeska Vít č. p. 99, 68333 Nemochovice 

Pantůček Petr a Pantůčková Marta Marie Kudeříkové 3843/2, Židenice, 63600 Brno 

Zahálková Marie č. p. 103, 68333 Nemochovice 

Zachatová Lucie č. p. 103, 68333 Nemochovice 

Cibulka Alois Oblá 347/4, Nový Lískovec, 63400 Brno 

Novotná Stanislava 
Novotný Bedřich 
Novotný Jiří 
Urbancová Věra 

č. p. 147, 68333 Nemochovice 
č. p. 16, 76813 Kunkovice 
Jestřabí 7, 59501 Velká Bíteš 
Jungmannova 190/42, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov 

Holásek Radek Ing. 
Odrazilová Vladimíra 

Vedlejší 696/6, Bohunice, 62500 Brno 
Bohdalice 126, 68341 Bohdalice-Pavlovice 

Němcová Anežka Maxima Gorkého 550/22, Dědice, 68201 Vyškov 

Přikryl Karel a Přikrylová Milada Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno 

Beňová Věra 
Kvapil Radomil a Kvapilová Martina 
Kvapilová Markéta 
Novák Radomil 

č. p. 142, 68333 Nemochovice 
č. p. 142, 68333 Nemochovice 
č. p. 158, 68333 Nemochovice 
č. p. 142, 68333 Nemochovice 

Novotný Ivan Ing. Okružní 448, Rokytnice, 75501 Vsetín 

Komárek Miroslav Ing. 
Komárek Miroslav Ing. a Komárková Jindřiška 

Dědická 245/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov 
 
Luční 2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno 

Neubauer Miroslav č. p. 101, 68333 Nemochovice 

Hladký Břetislav 
Kamenišťaková Jana 
Nedomová Růžena 
Tylšarová Jiřina 

č. p. 121, 68333 Nemochovice 
Luční 355/10, Nosálovice, 68201 Vyškov 
Josefy Faimonové 2245/30, Líšeň, 62800 Brno 
Krb 118, 68333 Brankovice 

Říha Ivan Ing. 
Říhová Hana JUDr. 
Šikulová Jiřina 

č. p. 117, 68333 Nemochovice 
č. p. 117, 68333 Nemochovice 
č. p. 117, 68333 Nemochovice 

Verešová Alena č. p. 151, 68333 Nemochovice 

Blažíková Elena Ing. Viniční 3834/85, Židenice, 61500 Brno 
 
Handlíř Patrik č. p. 122, 68333 Nemochovice 

Kaleja Miroslav 
Kalejová Helena 

 
 
č. p. 120, 68333 Nemochovice 
č. p. 120, 68333 Nemochovice 

 
Přichystal Jaromír 
Přichystalová Karla 

Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno 
Fryčajova 536/155, Obřany, 61400 Brno 

Havránek Zdeněk a Havránková Marie č. p. 78, 68333 Nemochovice 

Havránek Martin č. p. 74, 68333 Nemochovice 

Janalíková Božena č. p. 75, 68333 Nemochovice 

Vinklárek Martin Zámecká 1379, 68401 Slavkov u Brna 
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Žáková Lucie Nerudova 696/4, 50002 Hradec Králové 

Horák Jiří Brigádnická 230/67, Mokrá Hora, 62100 Brno 

Otrubová Radomíra 
Srostlíková Věra 
Zavadil Karel Ing. 

č. p. 49, 68333 Nemochovice 
č. p. 114, 76813 Litenčice 
Náměstí 105, 68333 Brankovice 

Hofírek Lubomír č. p. 5, 68333 Nemochovice 

Rousek Milan a Rousková Marie č. p. 165, 68333 Nemochovice 

Havránek Jaromír a Havránková Jarmila č. p. 129, 68333 Nemochovice 

Holásková Simona č. p. 130, 68333 Nemochovice 

Rousek Tomáš 
Rousková Lucie 

 
č. p. 130, 68333 Nemochovice  
č. p. 193, 76813 Litenčice 

Handlířová Rozália č. p. 113, 68333 Nemochovice 

Tichý Zdeněk Mgr. Slavkovská 802, 68501 Bučovice 

Jančář Josef prof. RNDr. CSc. a Jančářová Ilona 
doc. JUDr. Ph.D Jírovcova 544/11, Kohoutovice, 62300 Brno 

LASTIVA, s.r.o. č. p. 153, 68333 Nemochovice 

Holubová Bohuslava Ing. 
Kolečkář Vlastislav Ing. 

Chleborádova 129/11, Dolní Heršpice, 61900 Brno 
Josefy Faimonové 2228/9, Líšeň, 62800 Brno 

Rohořa Miroslav č. p. 96, 68333 Nemochovice 

Nevělíková Hedvika 
Reindl Richard 

Chládkova 2019/26c, Žabovřesky, 61600 Brno 
č. p. 23, 68333 Nemochovice 

Kolečkář Jiří Puškinova 574/15, Dědice, 68201 Vyškov 

Motal Petr Mgr. Třasoňova 3974/10, 76701 Kroměříž 

Šišáková Marta Zelný trh 320/21, Brno-město, 60200 Brno 

Doupovec Jaromír č. p. 157, 68333 Nemochovice 

Cyprich Anton a Cyprichová Šárka č. p. 159, 68333 Nemochovice 

Zachariaš Filip Sokolovská 701, 68501 Bučovice 

Vozdek Stanislav Potácelova 3851/81, Židenice, 63600 Brno 

Kvapil Karel 
Kvapilová Zdenka 

č. p. 160, 68333 Nemochovice 
č. p. 160, 68333 Nemochovice 

Kvapil Radomil 
Kvapil Zdeněk 
Říha Jaroslav 

č. p. 142, 68333 Nemochovice 
č. p. 158, 68333 Nemochovice 
Říha Jaroslav, č. p. 68, 68333 Nemochovice 

Procházková Zdeňka č. p. 67, 68333 Nemochovice 

Jedličková Marcela č. p. 56, 68333 Kožušice 

Doupovcová Ludmila č. p. 65, 68333 Nemochovice 

Machálek Čestmír 
Machálek Luděk 

Jiráskova 1520/20, 66451 Šlapanice 
náměstí 28. října 1904/24, Černá Pole, 60200 Brno 

Pilčík Jiří 
Pilčíková Jana 

Labská 253/21, Starý Lískovec, 62500 Brno 
Labská 253/21, Starý Lískovec, 62500 Brno 

Coufalová Hana Novoměstská 1437/59, Řečkovice, 62100 Brno 

Drbal Jiří 
Vavříková Ida 

č. p. 62, 68333 Nemochovice 
Černopolní 244/53, Černá Pole, 61300 Brno 
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Machálek Jaroslav 
Machálková Eva 

č. p. 61, 68333 Nemochovice 
č. p. 61, 68333 Nemochovice 

Kučírka Milan 
Otrubová Radomíra 

Tyršova 654/17, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov 
č. p. 49, 68333 Nemochovice 

Hanáková Bohuslava Kurská 297/6, Starý Lískovec, 62500 Brno 

Doupovec Vladimír č. p. 98, 68333 Nemochovice 

Přibilíková Marie č. p. 56, 68333 Nemochovice 

Mlčoušek Zdeněk a Mlčoušková Renáta č. p. 55, 68333 Nemochovice 

Mlčoušek Martin č. p. 54, 68333 Nemochovice 

Mlčochová Evženie č. p. 53, 68333 Nemochovice 

Kaláb Bedřich PhDr. č. p. 168, 68333 Nemochovice 

Poštová Věra č. p. 51, 68333 Nemochovice 

Holásková Helena č. p. 50, 68333 Nemochovice 

Otrubová Radomíra 
Srostlíková Radomíra 
Srostlíková Věra 
Zajíčková Blanka 

č. p. 49, 68333 Nemochovice 
č. p. 109, 76813 Litenčice 
č. p. 114, 76813 Litenčice 
č. p. 157, 68333 Nemochovice 

Šmatlák Jiří JUDr. 
Šmatláková Kateřina MVDr. 

Hledíková 340, Osnice, 25242 Jesenice 
Mánesova 16/5, Královo Pole, 61200 Brno 

Vrana Radek č. p. 47, 68333 Nemochovice 

Přikryl Pavel a Přikrylová Božena č. p. 46, 68333 Nemochovice 

Kolečkář Ivo 
Kolečkářová Ludmila 

č. p. 58, 68333 Nemochovice 
 č. p. 58, 68333 Nemochovice 

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

Konrádová Jarmila Novoměstská 1475/5, Řečkovice, 62100 Brno 

Malý Josef č. p. 26, 68333 Nemochovice 

Doupovcová Ludmila 
Doupovec Jaromír 

č. p. 37, 68333 Nemochovice 
č. p. 37, 68333 Nemochovice 

Salavová Monika Merhautova 1045/181, Černá Pole, 61300 Brno 

Buchtová Dáša 
Handlířová Jana 
Kadlecová Božena 

č. p. 25, 68333 Nemochovice 
Nové Hvězdlice 224, 68341 Hvězdlice 
č. p. 89, 68333 Nemochovice 

Oujezský Jiří 
Steinerová Petra, DiS., 

č. p. 36, 68333 Nemochovice 
Foltýnova 1006/17, Bystrc, 63500 Brno 

Chaloupková Jana Mgr. Gruzínská 516/11, Bohunice, 62500 Brno 

Pevná Vlasta 
Pevný Oldřich 

Sadová 568, 66442 Modřice 
Sadová 568, 66442 Modřice 

Maršal Martin Myslivecká 721/48, Tuřany, 62000 Brno 

Dufek Jiří Ing. č. p. 85, 68333 Nemochovice 

Losman Zdeněk č. p. 34, 68333 Nemochovice 

Sigmund Jiří č. p. 87, 68333 Nemochovice 

Říha Oldřich Slovanská 1305, 68401 Slavkov u Brna 

Skupa Jaroslav a Skupová Ludmila Oblá 349/6, Nový Lískovec, 63400 Brno 

Škubník Lubomír Zvěřinova 161/5, Černovice, 61800 Brno 
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Přikryl Pavel č. p. 90, 68333 Nemochovice 

Paar Petr č. p. 31, 68333 Nemochovice 

Knoll Jiří a Knollová Věra č. p. 32, 68333 Nemochovice 

Tvarůžek Milan a  
Tvarůžková Sylvie 

č. p. 110, 68333 Nemochovice 
Vnitřní 448/13, Ponava, 60200 Brno 

Horák Petr 
Krupařová Helena 

Skalky 4374/11, 76701 Kroměříž 
Husovo náměstí 228/6, 76701 Kroměříž 

Vozdková Jana Šámalova 732/90, Zábrdovice, 61500 Brno 

Steinerová Petra , DiS. Foltýnova 1006/17, Bystrc, 63500 Brno 
 
 
písm. b) – osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
- pozemky v katastrálním území Nemochovice, sousedící s pozemky parc. č. st. 224, st, 225, st. 185,  

st. 125, st. 166/1, st. 5/2, st. 8, st. 18, st. 80, st. 72/1, st. 67, st. 70/2, st. 70/1, st. 68, st. 169, st. 126, 
st. 201, st. 199, st. 198, st. 128/3, st. 128/1,st.  128/2, st. 137, st. 1/2, st. 196, st. 205, st. 206, st. 207, 
st. st. 138, st. 136, st. 204, st. 120, st. 118, st. 93, st. 101, st. 23, st. 154/1, st. 155, st. 172/2, st. 77,    
st. 75,  KN 4165/1, KN 657/7, KN 657/1, KN 3109/1, KN 3109/2, KN 3113, KN 657/3, KN 4298,                 
KN 3131/3, KN 3131/1, KN 3085/4, KN 3123/20, KN 3123/9, KN 3123/12, KN 4136, KN 1258/4,               
KN 1258/6, KN 4139/2, KN 4139/3, KN 4140/1, KN 1258/3, KN 657/4, KN 59/1, KN 656/2, KN 544/2, 
KN 3132/1, KN 3135, KN 1410/1, KN 1410/2, KN 1411/9, KN 3123/1, KN 2447/3, KN 2450/6,                   
KN 2450/5, KN 3094/32, KN 3136, KN 4024/8, KN 4267/5, KN 4267/4, KN 4267/6, KN 46/1, KN 46/3, 
KN 46/4, KN 1411/4, KN 2455, KN 2452/1, KN 3100/1, KN 2447/1, KN 32/5, KN 33, KN 32/4,                   
KN 4284/3, KN 101/12, KN 63/3, KN 52/1, KN 14/3, KN 3131/10, KN 6/4, KN 7/2, KN 3080/2,                   
KN 1409/6, KN 1409/1, KN 4026/4, KN 4294/1, KN 4200/2, KN 4165/2, KN 3123/6, KN 3123/8, 
dotčenými navrhovanou stavbou. 

 
Dotčené orgány: 
(doručení jednotlivě) 
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí, zde 
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, zde 
Městský úřad Bučovice, Odbor ŽP a SÚ, Oddělení SÚ, Úsek silničního hospodářství, zde 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov,  DI, ID DS: jydai6g 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ID DS: jaaai36 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, ID DS: ybiaiuv 
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