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03.04.2013
Mgr. Yvona Vránová
566 781 084
vranova@mestovm.cz
gvebwhm

Dle rozdělovníku
VĚC: Nové Sady – lokalita „Za kovárnou“, výstavba inženýrských sítí – stavební povolení.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), žadateli, tj. účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00842168,
I. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 67 a násl. správního řádu
k provedení stavby vodního díla – Nové Sady – lokalita „Za kovárnou“, výstavba inženýrských sítí, v kraji
Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v obci Nové Sady, č. h. p.: 4 - 15 - 01 - 135, HGR: 656, na pozemcích v k. ú.
Nové Sady u Velké Bíteše, p. č. 414/45, 385/8, 385/7, 592/1, 385/9.
Údaje o povolované stavbě vodního díla:
Stavba je tvořena stavebními objekty:
IO 01 Prodloužení místního vodovodu
IO 02 Stoka dešťové kanalizace
Příslušnost k systému vodovodu Č 20
Kód užití vody Č 02
Povolované vodárenské stavby a objekty Č 03:
materiál, profil, délka:

02 - místní
15 - zásobování obyvatelstva
433 - vodovodní řady zásobovací
PE 100 90x8,2 mm SDR 11, délka 182,25 m

Kanalizační soustava Č 24
Povolované kanalizační stavby a objekty
Druh stokové sítě Č 42
materiál, profil, délka:

01 - kanalizace pro veřejnou potřebu
441 - stoková síť
01 - gravitační
korugované PVC DN 400, délka 135,17 m

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e mail: mestovm@mestovm.cz,
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19 1427751/0100

Účel povolované stavby vodního díla:
zásobování pitnou vodou a odvod dešťových vod v lokalitě „Za kovárnou“.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Vojtěch Joura, Krokočín 9, 675 71
Náměšť nad Oslavou, červenec 2012.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního
zákona současně stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich
poškození.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Provádějící firma je povinna vést o průběhu stavby stavební deník, který bude předložen ke kolaudaci
stavby. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Před zahájením stavby
bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník,
jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen
vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad bude přizván k provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených správních úřadů, uvedená
v těchto dokladech:
• v územním rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního
prostředí, dne 9.1.2013 č. j. MÚVB/6488/12/VÝST/BA – 869/2012
• ve vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, ze dne 19.3.2013 zn. 5000760604, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí
• ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 29.8.2012 č.j. 148070/12, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí
• ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 20.9.2012 zn. P11356 – Z051230362, které
je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí
• v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,
ze dne 14.3.2013 zn. KHSV/02891/2013/ZR/HOK Mal:
- Veškeré materiály, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, budou splňovat požadavky
vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody. Doklady budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se
prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2014.
9. Případné dotčené nemovitosti a provozovny budou po celou dobu výstavby přístupné pro zásobování,
vozidla záchranné služby a požární vozidla, odvoz nádob na sběr komunálního odpadu a pod. Pokud dojde
při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu
výstavby, aby bylo možno zajistit vjezd jejich vozidel, pro pěší budou v přiměřené míře zřízeny předpisové
lávky na hlavních pěších trasách a v přístupech do nemovitostí a provozoven křížících výkopy.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
III. O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Odůvodnění
Dne 13.2.2013 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení
investora (stavebníka), tj. obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00842168, o povolení stavby

Č.j.:

ŽP/5273/2013/ 1200/2013-vrano

Číslo strany:

2/5

s názvem Nové Sady – lokalita „Za kovárnou“, výstavba inženýrských sítí, podle ustanovení § 15 vodního zákona, a
ustanovení § 115 stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního
prostředí, dne 9.1.2013 č. j. MÚVB/6488/12/VÝST/BA – 869/2012
- souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 29.3.2013 č. j. MÚVB/1825/13/VÝST/BA12/2013
- vyjádření Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 12.9.2012 zn. PM 45832/2012 – 203/Hoj
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 27.8.2012 č. j.
ŽP/24641/2012/4602/2012-Pa
- vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, ze dne 19.3.2013 zn. 5000760604
- vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 29.8.2012 č.j. 148070/12
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 20.9.2012 zn. P11356 – Z051230362
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 29.8.2012 č. j. HSJI – 3927-2/ZR2012
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 14.3.2013
zn. KHSV/02891/2013/ZR/HOK Mal
- doklad o zaplacení správního poplatku – zaplacen 25.2.2013
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10
správního řádu, ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního
zákona a ustanovení § 15 stavebního zákona, oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení řízení k výše
uvedené žádosti a svolal ústní jednání a místní šetření na den 19.3.2013. Účastníci řízení byli upozorněni, že své
námitky či připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ke dni jednání ani v průběhu jednání samotného nebyly uplatněny námitky
k projednávané věci.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Vojtěch Joura, Krokočín 9, 675 71
Náměšť nad Oslavou, červenec 2012.
Odvodnění území bude řešeno prostřednictvím stoky dešťové kanalizace DN 400 v délce 134,4 m. Navrhovaná stoka
bude umístěna do uvažované trasy místní komunikace. Propojení na stávající betonové potrubí DN 400 bude ve
stávající horské vpusti na pozemku p. č. 385/7 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše. Zásobování řešeného území vodou
bude zajištěno navrženým vodovodním řadem PE 100 90x8,2 mm SDR 11, délky 182,25 m. Na navrženém potrubí
budou umístěny podzemní požární hydranty, které budou zároveň plnit funkci kalníku (H1) a vzdušníku (H2).
b) Majetkoprávní poměry:
Stavba bude provedena na pozemcích v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, p. č.:
414/45 - obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
385/8 - obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
385/7 - obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
592/1 - obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
385/9 - obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
c) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, § 59
stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- E. ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 1, 657 02 Brno
- Telefónica Czech republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- Vladimír Burian, Nové Sady 50, 595 01 Velká Bíteš
- Jan Běloch, Návrší 273, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. David Ventruba, Nové Sady 31, 595 01 Velká Bíteš
- Marie Chybová, Za Horou 478, 664 82 Říčany
- Ludmila Loupová, Na Valech 485, 595 01 Velká Bíteš
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-

Miloslava Vrbová, Nové Sady 24, 595 01 Velká Bíteš
Jaroslav Dufek, Lánice 472, 595 01 Velká Bíteš
Mgr. Lucie Dufková, Lánice 472, 595 01 Velká Bíteš
Pavel Řezanina, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Čestmíra Řezaninová, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
Pavel Svoboda, Nové Sady 21, 595 01 Velká Bíteš

d) K záměru stavby bylo dne 9.1.2013 pod č. j. MÚVB/6488/12/VÝST/BA-869/2012 vydáno Městským úřadem
Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí. Dne 21.3.2013 pod č. j.
MÚVB/1825/13úVÝST/BA-121/2013 byl vydán Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního
prostředí, souhlas podle ustanovení podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
e) Posouzení vodoprávního úřadu:
projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí a z hlediska zájmů
hájených zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p., Brno – stanovisko ze dne 12.9.2012 zn. PM
045832/2012–203/Hoj. Uvedený záměr je možný. Žádost byla projednána v rozsahu, v jakém se dotýká práv,
právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými správními úřady.
Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné doklady a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených
správních orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Velké
Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je současně v souladu s ustanovením § 15
vodního zákona rozhodnutím o přípustnosti stavby povoleného vodního díla podle stavebního zákona.
Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 3 000, - Kč byl uhrazen dne 25.2.2013.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu
Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587
33 Jihlava. Odvolání se podává v počtu 16 stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto rozhodnutí
právní moci.
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochran zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu
v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme
žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické
výzkumy a nálezy), především na ustanovení § 22 odst. 2 – Má–li se provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo
nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče.
Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí
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Příloha pro stavebníka:
- ověřená PD stavby
rozhodnutí.

a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto

Příloha rozhodnutí:
-

vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno, ze dne 19.3.2013 zn. 5000760604
vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 29.8.2012 č.j. 148070/12
vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 20.9.2012 zn. P11356 – Z051230362

Rozdělovník:
a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- E. ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 1, 657 02 Brno
- Telefónica Czech republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- Vladimír Burian, Nové Sady 50, 595 01 Velká Bíteš
- Jan Běloch, Návrší 273, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. David Ventruba, Nové Sady 31, 595 01 Velká Bíteš
- Marie Chybová, Za Horou 478, 664 82 Říčany
- Ludmila Loupová, Na Valech 485, 595 01 Velká Bíteš
- Miloslava Vrbová, Nové Sady 24, 595 01 Velká Bíteš
- Jaroslav Dufek, Lánice 472, 595 01 Velká Bíteš
- Mgr. Lucie Dufková, Lánice 472, 595 01 Velká Bíteš
- Pavel Řezanina, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. Čestmíra Řezaninová, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
- Pavel Svoboda, Nové Sady 21, 595 01 Velká Bíteš
b) dotčené správní orgány (doporučeně):
- Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 34 Žďár nad
Sázavou
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
c) na vědomí:
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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