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 MĚSTSKÝ ÚŘAD  HODONÍN  
Odbor životního prostředí   

Pracoviště: Národní třída 25, 695 01 Hodonín, tel. 518 316 397, kancelář č. 312 
 

Spisová značka: MUHO 11748/2022 OŽP-SZ 

Číslo jednací: MUHOCJ 59508/2022 OŽP   

Vyřizuje: Ing. Simona Zezulová 

Telefon: 518 316 397 

E-mail: zezulova.simona@muhodonin.cz 

IDDS: mwvbvks  

 

V Hodoníně dne   24.08. 2022 

 

 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení  o  zahájení  společného  územního  a  stavebního  řízení  a  seznámení  se  s  

podklady  pro  rozhodnutí  ve  věci 
 

vydání společného povolení k vodnímu dílu, tj. ke stavbě: 
 

„Sudoměřice, Díly za zahradou II – prodloužení vodovodu a kanalizace“ 

 

Žádostí doručenou Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, zdejšímu speciálnímu 

stavebnímu úřadu, dne 30. 06. 2022, požádal stavebník, účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jímž je právnická 

osoba: 

Obec Sudoměřice 

Sudoměřice 322 

696 66 Sudoměřice 

IČO: 002 85 331 

CZ-NACE: 84110, 

(dále také jen „stavebník“), 

který je na základě plné moci zastoupen: Ing. Karel Vaštík ml., Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČ: 

038 57 221, 

 

o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), tj. ke stavbě: „Sudoměřice, Díly za zahradou II – 

prodloužení vodovodu a kanalizace“ (dále také jen „předmětná stavba“), na pozemcích p.č. 15/2, 

15/3, 16, 17, 784/2, 784/3, 1786/32, 1786/179, 1786/205, 1786/207, 1786/208, 1786/209, 1786/210, 

1786/211, 1786/212, 1786/213, 1786/214, 1786/215, 1786/216, 1786/217, 1786/218, 1786/242 a 1813  

v k.ú. Sudoměřice [758817], obec Sudoměřice [586609], okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský 

[CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval – severní část, základní), ČHP: 4-13-02-070, národní plán 

oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Moravy a přítoků Váhu, vodní útvar povrchových vod: 

M139 (Radějovka od pramene po ústí do toku Morava). 

 

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 

správního řádu, ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 94j stavebního zákona. 
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Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle 

ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, s působností speciálního stavebního úřadu pro 

stavby vodních děl podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a § 15 odst. 5 vodního zákona, a jako 

příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, při přezkoumání 

předložené žádosti zjistil, že v daném případě je předmětem řízení záležitost, v níž lze rozhodnout bez 

provedení ústního jednání a místního šetření, neboť zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře 

známy poměry staveniště a poměry zájmového území, žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení požadovaného stavebního záměru a stanovení nezbytných podmínek k jeho provádění. 

 

O zahájení řízení je správní orgán povinen na základě § 47 odst. 1 správního řádu uvědomit všechny 

jemu známé účastníky řízení a dotčené orgány. 

 

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, proto oznamuje účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům zahájení společného územního a stavebního (vodoprávního) řízení ve výše uvedené věci dle § 

§ 94m odst. 1 stavebního zákona a 115 odst. 8 vodního zákona s tím, že účastníci řízení mohou své 

námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska k projednávané záležitosti uplatnit 

 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem u p o u š t í zdejší speciální stavební úřad dle § 94m odst. 3 

stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od konání ústního jednání a místního šetření a 

stanovuje shora uvedenou lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. 

 

Námitky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit u 

zdejšího speciálního stavebního úřadu samostatně písemně, nebo ústně do protokolu. Zároveň zdejší 

speciální stavební úřad upozorňuje na koncentrační zásadu řízení, tzn., že dle § 94m odst. 3 stavebního 

zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 

popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto.  

 

Po uplynutí shora uvedené lhůty 15 dnů mohou účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu 

nahlédnout a vyjádřit se k úplným podkladům rozhodnutí, a to u zdejšího speciálního stavebního 

úřadu, v konečné lhůtě do 3 pracovních dnů. Jedná se o lhůtu pro seznámení se se spisem a pro 

vyjádření k případným novým podkladům spisu před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu 

pro případné námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální 

stavební úřad nepřihlíží. Po uplynutí výše uvedených lhůt speciální stavební úřad ve věci vydá 

rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno.  

 

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění 

k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná 

součást. 

 

Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen 

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, 

který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 

popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 

umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 

držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.  
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Účastník řízení může podle § 14 odst. 3 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní 

dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez 

zbytečného odkladu námitku neuplatnil. 

 

Vzhledem k tomu, že v předmětném řízení je více než 30 účastníků se toto oznámení o zahájení řízení 

doručuje některým účastníkům (tj. účastníkům dle § 94k písm. e) stavebního zákona) také veřejnou 

vyhláškou podle § 144 odst. 6 správního řádu. 

 

Popis předmětu řízení: 

Předmětem tohoto řízení je vydání společného povolení ve věci schválení umístění a provedení 

požadovaného stavebního záměru. Zájmové území předmětné stavby je situováno v katastrálním území 

Sudoměřice, v obci Sudoměřice, ve stávajícím zastavěném území, v lokalitě Díly za zahradou a v 

prostoru mezi místním hřbitovem, kostelem Krista Krále a křižovatkou s ulicí za hřbitovem. Trasa 

kanalizace je vedena v poli podél polní cesty. Trasa vodovodu je vedena v poli podél polní cesty, před 

hřbitovem v dlážděných plochách a dále v zatravněné ploše podél asfaltové cesty. 

Řešené území se nenachází v poddolovaném území, nenachází se ve stanoveném záplavovém území 

nebo ve vymezené aktivní zóně záplavového území či v jiném ochranném pásmu podle zvláštního 

právního předpisu, dotčeny budou ochranná pásma stávající technické infrastruktury. 

 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  

SO.01 Kanalizace  

SO.02 Vodovod 

 

Přímé určení polohy v S-JTSK:  

SO.01 Kanalizace: 

začátek stoky „B5“    X = 1 201 591.86  Y= 554 934.94 

konec stoky „B5“    X = 1 201 679.52  Y = 554 842.89 

délka stoky    100 m 

Celková délka SO.01   100,0 m 

 

SO.02 Vodovod 

začátek řadu „2-2“   X= 1 201 591.86  Y= 554 934.94 

konec řadu „2-2“   X= 1 201 774.26  Y= 554 762.27 

délka řadu    252,5 m 

Celková délka SO.02   252,5 m 

 

Druh vodního díla dle dikce vodního zákona: § 55 odst. 1 písm. c) – stavby vodovodních řadů a 

kanalizačních stok  

 

Povolovaná vodní díla: 

SO.01 Kanalizace   stoková síť [Č03-441]  

SO.02 Vodovod   1vodovodní řady zásobovací sítě [Č03-433] 1 

1 označení dle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění 

 

Povolovaný účel vodních děl:             

SO.01 Kanalizace    odvádění splaškových vod z předmětné lokality na obecní ČOV  

   a odvodnění komunikace 

SO.02 Vodovod   zásobování předmětné lokality pitnou vodou 
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SO.01 Kanalizace 

Označení kanalizačních stok:   „B5“ 

Kanalizační soustava:    kanalizace pro veřejnou potřebu [Č24-01] 

Charakter kanalizační soustavy:   jednotná [Č25-01]  

Počet napojených obcí:   1 

Druh stokové sítě:    gravitační [Č42-01] 

Celková délka stok:    100,0 m 

Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm): 315 

Největší jmenovitá světlost stoky (mm): 315 

Počet povolovaných odlehčovacích komor: – 

Počet povolovaných čerpacích stanic: – 

 

Dotčené pozemky umístěním a provedením SO 01: pozemky parc. č. KN 1786/179, 1786/205, 

1786/242, 1786/207, 1786/208, 1786/209, 1786/210, 1486/211, 1786/212, 1786/213, 1786/214 a 

1786/215 v katastrálním území Sudoměřice. Trasa je vedena v nezpevněném terénu. 

 

SO.02 Vodovod 

Označení vodovodních řadů:    „2-2“ 

Příslušnost k systému vodovodu:   skupinový [Č20-03] 

Účel užití vody:    zásobování obyvatelstva [Č02-15] 

Druh vodovodních řadů:    zásobovací síť [Č28-02] 

Počty oddělených částí systému:  – 

Celková délka řadů:     252,5 m 

Rozsah zásobování (obec, spotřebiště): 1 obec, 24 osob, 864 m3/rok 

Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm): 110 

Největší jmenovitá světlost řadu (mm): 110 

 

Dotčené pozemky umístěním a provedením SO 02: pozemky p.č. KN  15/2, 15/3, 16, 17, 784/2, 784/3, 

1786/32, 1786/179, 1786/205, 1786/207, 1786/208, 1786/209, 1786/210, 1786/211, 1786/212, 

1786/213, 1783/214, 1786/215, 1786/216, 1786/217, 1786/218 a 1813 v katastrálním území 

Sudoměřice. Trasa je vedena převážně v nezpevněném terénu, v délce 26 m v dlážděné ploše a v délce 4 

m v asfaltu.  

 

Technický popis předmětné stavby: 

Bude provedena stavba složená ze dvou stavebních objektů s následujícími charakteristikami:  

 

SO.01 Kanalizace 

Předmětem objektu SO.01 je prodloužení jednotné kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod 

z nových RD a dešťové vody z plánované komunikace v lokalitě Díly za zahradou v Sudoměřicích. 

Trasa stoky B5 začíná na p.č. 1786/179 napojením na stávající koncovou šachtu Š 248. Od místa 

napojení je trasa v přímém směru až na p.č. 1786/215, kde bude ukončena osazením šachty Š 256. 

Celková délka trasy je 100,0 m. 

Kanalizace je navržena z trub plnostěnných z PP, SN 10, profilu d 315. Potrubí přípojek je navrženo z 

trub plnostěnných z PP, SN 10, d 160. Spoje trub budou zajištěny přesuvnými spojkami navrženými pro 

daný typ potrubí. 

Stavba bude provedena v otevřeném výkopu. Výkop rýhy bude prováděn strojně. Stěny výkopu je nutno 

od 1,3 m pažit, bude použito pažících boxů. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku. Potrubí 

kanalizace bude pokládáno na dno urovnané rýhy s písčitým podsypem. Trouby budou spojovány 

přesuvnými spojkami.  
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Objekty na kanalizaci: 

- revizní šachta kruhová prefabrikovaná je typový objekt kruhového tvaru zhotovený z prefabrikátů. 

Je navrženo osazení 2 nových revizních šachet DN 1000 

- napojení na stávající stoku bude provedeno přes šachtu. Do otvoru ve dně bude zabudována 

šachtová vložka s odřezkem PP potrubí, které bude na stávající potrubí napojeno pomocí příslušné 

spojky.  

- odbočky pro přípojky budou provedeny osazením odbočných tvarovek navržené pro daný typ 

potrubí. Dimenze odbočky je d 160. Podélný sklon bude minimálně 20 ‰ a maximálně 400 ‰. 

Odbočná tvarovka bude použita pro navržený materiál potrubí a dimenzi. Odbočka bude mít parametry 

250/160/45°, potrubí bude napojeno přes koleno d 160/45°. Na kanalizaci bude vysazeno 10 odboček 

pro napojení domovních přípojek 

U dokončených stok bude proveden monitoring kanálovou kamerou. Zkoušku těsnosti nelze v tomto 

případě provést (z důvodu přepojování přípojek). Zapravení komunikace po překopu nebude do finální 

podoby, protože po dokončení kanalizace bude následovat oprava komunikace. 

 

SO.02 Vodovod 

Předmětem objektu SO.02 je prodloužení veřejného vodovodu pro zásobování nových RD pitnou vodou 

v lokalitě Díly za zahradou v Sudoměřicích. Součástí stavby bude zaokruhování vodovodu napojením 

na řad 2. Stávající podzemní hydrant H58 bude nahrazen nadzemním hydrantem s funkcí požárního 

hydrantu. 

Trasa řadu 2-2 začíná na p.č. 1786/179 napojením na stávající řad 2-2 v místě hydrantu H58. 

Od místa napojení je trasa vedena ve vzdálenosti 3,0 m od okraje navržené komunikace. Před hřbitovní 

zdí je trasa ohnuta směrem ke komunikaci a za rohem hřbitovní zdi se trasa opět srovnává s okrajem 

navržené komunikace a je vedena až do křižovatky ulice za hřbitovem, kde bude ukončena napojením 

na řad 2.  

Potrubí řadu 2-2 je navrženo z trub plnostěnných PE 100RC, SDR 17, PN 10, Ø 110/6.6 v celkové délce 

252,5 m. Nebude použito potrubí z návinu, ale z rovných tyčí spojovaným svařováním na tupo. U těchto 

spojů nehrozí nebezpečí rozpojení působením tlaku vody. Na vrchol potrubí bude umístěn indikační 

vodič Cu 6 mm2. Vodič nesmí být přerušen, a musí být uložen přímo na vrcholu potrubí.  

Pokládka potrubí bude bezvýkopová, bude použita technologie řízeného horizontálního vrtání. Potrubí 

bude spojována svařováním na tupo. Uložení potrubí bude provedeno vtahováním potrubí do vrtu 

vyplněného bentonitovou suspenzí. Bentonit vytvoří kolem potrubí kluznou ochrannou vrstvu, která 

zároveň umožní snadnější vtahování potrubí. 

Uložení potrubí v otevřeném výkopu (technologické jámy protlaku) je navrženo do hutněného lože z 

písku o síle minimálně 100 mm. Obsyp bude proveden pískem, a to až do výšky 0,3 m nad vrcholem 

potrubí. Do výšky 0,4-0,5 m bude nad potrubí položena výstražná fólie šířky 300 mm, v modrém 

provedení, s nápisem „Pozor voda“. Zbývající výška výkopu bude zasypána hutněným výkopkem. 

 

Armatury, tvarovky, drobné objekty  

- šoupátko bude osazeno v km 0,2522. Bude použito šoupátko vodárenské s měkkotěsnícím klínem, PN 

10, DN 100, s teleskopickou zákopovou soupravou a litinovým poklopem. Osazení šoupátka bude 

provedeno na pokladní betonový blok. Poklop šoupátka bude taktéž osazen na podkladní betonový blok 

a odlážděn řadami kostek na ploše 500 × 500 mm. Orientační tabulky budou umístěny ocelovém 

sloupku modré barvy 

- nadzemní hydrant bude osazen na začátku navrženého řadu místo stávajícího podzemního hydrantu 

H58. Hydrant bude plnit funkci požárního hydrantu, díky jeho dosahu (600 m) bude možno 

překlasifikovat 5 stávajících podzemních požárních hydrantů (P1, P2, P4, P7, P13) na hydranty 

provozní. Bude použit hydrant DN 80, h = 1,25 m, s dvojitým uzávěrem (dvojčinný hydrant). Bude 

namontován přes PPN koleno, osazené na betonovém podkladním bloku. Na povrchu bude opatřen 

oválným litinovým poklopem, který bude odlážděn dlažebními kostkami v rozsahu min. 600 x 600 mm. 
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Hydrant bude označen orientační tabulkou na ocelovém sloupku modré barvy. Požární hydrant bude 

označen červeně 

- napojení na řad 2-2 bude provedeno na volnou přírubu odbočné tvarovky před hydrantem. Pomocí 

lemového nákružku s točivou přírubou se přejde na materiál PE a dál už následuje potrubí z PE 

svařované na tupo 

- napojení na řad 2 bude provedeno do výřezu na PVC potrubí d 110. Do výřezu bude vložen 

přírubový T-kus a napojen na obou koncích na potrubí mechanickými jištěnými spojkami s přírubou. 

Na odbočku bude namontováno šoupě a za ním přechod na PE potrubí d 110. Poté už následuje PE 

potrubí svařované na tupo 

Po kompletaci potrubí bude provedena tlaková zkouška. Zástupce provozovatele odsouhlasí provedení 

tlakové zkoušky a provede o tom zápis do stavebního deníku. Prokazatelně bude proveden proplach a 

dezinfekce potrubí a učiněn o tom zápis do stavebního deníku. Kvalita vody v potrubí bude 

dokladována rozborem vzorku vody, odebraného z potrubí v rozsahu kráceného rozboru 

 

Demolice, kácení: dojde ke kácení 5 ks vzrostlých stromů. Asanace a demolice nebudou v rámci 

předmětné stavby prováděny. 

 

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:  zahájení 10/2022 

        dokončení 12/2023 

 

Ostatní technické a další údaje o předmětné stavbě jsou uvedeny v doložené PD stavby. 

Předpokládané náklady na provedení stavby:  2,5 mil. Kč. 
 
 
 
Spolu se žádostí byly doloženy tyto doklady: 

✓ 2x projektová dokumentace stavby „Sudoměřice, Díly za zahradou II – prodloužení vodovodu a 

kanalizace“ vyhotovená Ing. Karlem Vaštíkem ml., IČ: 038 57 221, zodpovědný projektant: Ing. 

Karel Vaštík, ČKAIT: 1006928, datum: 09/2021, zakázka č. 25/2021, DUR+DSP, pare č. 1, 2, 3 

✓ Plná moc ze dne 24.09.2021 

✓ Plán kontrolních prohlídek stavby 

✓ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Závazné stanovisko, č. j. 

MUHOCJ 73585/2021, sp. zn. MUHO 12206/2021 ORM ze dne 10. 11. 2021, 

✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Komplexní vyjádření, č. j. MUHOCJ 

76669/2021 OŽP-vyj., sp. zn. MUHO 11824/2021 OŽP ze dne 24. 11. 2021, 

✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Vyjádření k návrhu trasy 

stavby inženýrských sítí na zemědělské půdě ze dne 17.03.2022, č.j. MUHOCJ 20446/2022 OŽP, 

sp.zn. MUHO 3703/2022 OŽP, 

✓ Obecní úřad Sudoměřice, Závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 

16.06.2022, č.j. OÚSUD 574/2022, sp. zn. 246.10, 

✓ Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, 

Závazné stanovisko, č. j. KHSJM 66031/2021/HO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 65244/2021 ze dne 01. 

11. 2021, 

✓ Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Hodonín, Závazné stanovisko ze dne 22.11.2021, č.j. 

HSBM-7734-2/2021, 

✓ Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Stanovisko, zn. 2/JU/2021/20214249 ze dne 17. 12. 2021, 

✓ Povodí Moravy, s.p., Stanovisko ze dne 09.11.2021, zn. PM-48461/2021/5203/Ko 

✓ EG.D, a.s., Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D 

a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, zn. E7456-26147652 ze dne 01. 11. 2021, 
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✓ EG.D, a.s., Regionální správa Hodonín, Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení 

distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s., zn. M49992-27047583 ze dne 11. 11. 

2021, 

✓ GasNet Služby, s.r.o., Brno, Stanovisko (povolení stavby – stavební režim), zn. 5002489664 ze dne 

24. 11. 2021, 

✓ CETIN a.s., Praha, Vyjádření o existenci SEK a Všeobecné podmínky ochrany SEK, č. j. 

835996/21 ze dne 26. 10. 2021 

 

Řešení majetkoprávních vztahů:  
Pozemek dotčený stavebním záměrem p.č. 1786/32 k.ú. Sudoměřice je ve vlastnictví Marie Skalíkové, 
č.p. 367, 696 66 Sudoměřice. Vzhledem k tomu, že paní Marie Skalíková zemřela, je doručováno 
potencionálním dědicům veřejnou vyhláškou, jelikož nejsou správnímu orgánu známi. Ostatní pozemky 
dotčené požadovaným stavebním záměrem (tzn. jeho umístěním a provedením) jsou ve vlastnictví 
stavebníka, tj. Obec Sudoměřice. 
 
Osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena: 

vlastníci pozemků p č. KN 15/1, 18, 19, 38, 40, 41, 744, 745, 1786/20, 1786/21, 1786/22, 1786/23, 

1786/24, 1786/25, 1786/26, 1786/27, 1786/28, 1786/30, 1786/31, 1786/33, 1786/34, 1786/123, 

1786/178, 1786/243, 1786/247, 1786/254, 1812/1, 1812/7, 1814/1, 1814/2 a 1814/3 vše v katastrálním 

území Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. 

 

Zbývá doložit:  

o Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000,00 Kč dle Sazebníku zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Položka 18 odst. 1 písm. h), 

 

Bez řádného doplnění uvedených podkladů ve stanovené lhůtě 15 dnů, popřípadě ve lhůtě k tomu 

přiměřené, nelze přejít k vydání společného povolení pro předmětnou stavbu.  

 

Správní poplatek lze uhradit hotovostní platbou na pokladně Městského úřadu Hodonín, nebo 

bezhotovostním převodem. 

 

Podklad pro bezhotovostní platbu: 

Číslo účtu:   19-424671/0100 

Částka:   3 000,00 Kč 

Variabilní symbol:  136112039 

Poznámka k platbě: 117482022 

 

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí, nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy, nahlédnout do 

projektové dokumentace stavby je možno na Městském úřadě v Hodoníně, odboru životního prostředí, 

Národní tř. 25 (kancelář č. 312), v úředních hodinách (pondělí a středa 08.00 – 17.00 hod.), v ostatní 

dny po předchozí telefonické dohodě. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho 

zástupce písemnou plnou moc. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu u zdejšího speciálního 

stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 38 správního řádu. 

 

 

Námitky účastníků řízení: 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k 

pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně 
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zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. 

 

 

Ing. Simona Zezulová     

referent odboru ŽP 

 

Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu, resp. § 144 odst. 6 správního řádu, se některým účastníkům 

řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední 

desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na Obecním úřadě v Sudoměřicích a 

Městském úřadě v Hodoníně po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení 

této veřejné vyhlášky. Žádáme tímto Městský úřad Hodonín a Obecní úřad Sudoměřice, aby po 

uplynutí uvedené lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení, a to zdejšímu 

správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí. 

 

Datum vyvěšení: ........................................    Datum sejmutí: .........................................  

 

 

.....................................................................  ..................................................................... 

 

Razítko a podpis oprávněné osoby     Razítko a podpis oprávněné osoby 

potvrzující vyvěšení      potvrzující sejmutí 

 

 

V elektronické podobě zveřejněno od:  V elektronické podobě zveřejněno do: 

 

 

.....................................................................  .....................................................................  

 

Razítko a podpis oprávněné osoby   Razítko a podpis oprávněné osoby 
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Rozdělovník 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 

94k písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě) 

stavebník 

1. Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice v zastoupení Ing. Karel Vaštík ml., 

Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IDDS: xh6vi8x 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. 

b) stavebního zákona (doručení jednotlivě) 

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 

2. Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd  

 

Účastnící společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. 

d) stavebního zákona (doručení jednotlivě) 

vlastníci (správci) dotčené technické infrastruktury a ten, kdo má jiné věcné právo k pozemkům 

dotčených stavebním záměrem 

3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t 

4. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu 

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

IDDS: jnnyjs6 

6. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IDDS: a2pgx2s 

7. Vlastníci pozemku p.č. 1786/32 k.ú. Sudoměřice (doručení veřejnou vyhláškou) 

 

Účastnící společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. 

e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) 

vlastníci sousedních pozemků/staveb, kteří mohou být vydáním společného povolení přímo dotčeni; 

těmto účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou, tzn., že jsou ve smyslu § 94m odst. 2 identifikováni 

označením pozemků/staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru 

8. pozemky p č. KN 15/1, 18, 19, 38, 40, 41, 744, 745, 1786/20, 1786/21, 1786/22, 1786/23, 

1786/24, 1786/25, 1786/26, 1786/27, 1786/28, 1786/30, 1786/31, 1786/33, 1786/34, 1786/123, 

1786/178, 1786/243, 1786/247, 1786/254, 1812/1, 1812/7, 1814/1, 1814/2 a 1814/3 vše v 

katastrálním území Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 

9. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, 

Plucárna 3832/1a, 695 27 Hodonín, IDDS: jaaai36 

10. Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Hodonín, tří bří Čapků 3, 695 03 Hodonín, IDDS: 

ybiaiuv 

11. Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 

53/1, 695 35 Hodonín 

12. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw 

13. Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd 

 

Ostatní (doručení jednotlivě) 

14. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 

Hodonín, IDDS: n8nkmz7 

 

 



Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 

Společné územní a stavební (vodoprávní) řízení: „Sudoměřice, Díly za zahradou II-prodloužení vodovodu a kanalizace“ 

KB Hodonín: č. ú. 424671/0100,     IČO: 284 891,    Tel. spojovatelka: 518 316 111,     www.hodonin.eu                                                            Strana 10 (celkem 10) 

Na vědomí (doručení jednotlivě) 

15. Městský úřad Strážnice, stavební úřad, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice, IDDS: ngpby9e 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

16. Městský úřad Hodonín, OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní třída 373/25, 695 

01  Hodonín 

17. Obecní úřad Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd 
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