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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad jako věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně
příslušný správní orgán (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114
stavebního zákona žádost, kterou dne 23.7.2020 podala právnická osoba, tj.
Obec Vlachovice, IČO 00842664, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě,
kterou zastupují Vodní Projekty s.r.o., IČO 06857434, Liberijská č.p. 567/1, 160 00 Praha 6-Vokovice
(dále jen „stavebník“),
a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:
I.

podle § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává
dodatečné povolení

ke stavbě vodního díla, tj. „Vodovod Vlachovice - Etapa I.“ (dále jen „stavba“) na místě: Kraj Vysočina,
okres Žďár nad Sázavou, obec Vlachovice, pozemky parc. č. 6, 9/11, 44, 45/1, 45/4, 57, 72/1, 72/2, 74, 101,
116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/7, 148/1, 162/16, 162/22, 167/1, 167/3, 171/1, 171/3, 187/14, 188/1, 196/13,
196/15, 196/16, 196/20, 196/21, 196/23, 196/24, 196/30, 196/32, 196/35, 196/47, 244/7 v katastrálním
území Vlachovice u Rokytna, kterým stavbu dodatečně povoluje.
Účel vodního díla
Stavba pro vedení pitné vody.
Druh vodního díla
Vodovodní řad: § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Základní údaje o stavbě
Vodovodní řady jsou zhotoveny z materiálu Pipelife PVC-U PN10 d90x4,3 mm v celkové délce
1330 m a
uloženy v souběhu ve společném výkopu se stavbou kanalizace obce Vlachovice.
- vodovodní řad A PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 497,3 m
- vodovodní řad A-1 PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 133,2 m
- vodovodní řad A-2 PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 154,3 m
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- vodovodní řad A-3 PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 212,1 m
- vodovodní řad A-4 PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 176,5 m
- vodovodní řad B PIPELIFE PVC-U PN10 90x4,3mm 156,9 m
vodovodní řady vybudované v rámci akce: „ Vodovod Vlachovice – Etapa I“ budou napojeny na
rozvodný řad z vodojemu, který bude vybudován v rámci etapy II. Napojení etapy I na etapu II
bude
v bodě (S-JTSK): X=1 111 818.218; Y= 634 254.801.
II. stanoví podle § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
1. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení
stavby, geodetické zaměření stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokoly o předání a
převzetí inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokol z měření
vodivosti vyhledávacího vodiče, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem,
geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie zápisů ze stavebního deníku, laboratorní rozbor
vody po dezinfekci potrubí vodovodu, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o
nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.
III. stanoví podmínky pro dokončení stavby:
1. Vlastník stavby je povinen v souladu s projektovou dokumentací ověřenou Městským úřadem Nové
Město na Moravě, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem a tímto rozhodnutím udržovat
stavbu v řádném technickém stavu tak, aby nedocházelo k hygienickým a technickým závadám.
2. Vlastník stavby je povinen dodržovat stanovené podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení.
3. Při dokončování stavby budou dodrženy podmínky na ochranu územního vedení dle vyjádření
jednotlivých správců sítí.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
4. Stavba bude uvedena do provozu buď souběžně s uvedením do provozu etapy II (zahrnující vrt,
výtlačný řad, vodojem, přivaděč) nebo později.
5. Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou součástí navrženého vodního
díla, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou
předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Před uvedením stavby do provozu bude proveden krácený rozbor vody ve spotřbišti, bude předložen
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí vodoprávního úřadu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Vlachovice, IČO 00842664, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě,
kterého zastupuje Vodní Projekty s.r.o., IČO 06857434, Liberijská č.p. 567/1, 160 00 Praha 6-Vokovice.

Odůvodnění
Stavebník dne 23.7.2020 požádal o dodatečné povolení stavby.
Vodoprávní úřad zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a dne 7.9.2020 pod č.j.
MUNMNM/21013/2020/20 oznámil jeho zahájení účastníků řízení. Tímto dnem bylo podle § 129 odst. 2
zahájeno i řízení o předmětné žádosti. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení
stavby veřejnou vyhláškou, nebo se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, a zároveň nařídil ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.10.2020 s upozorněním, že závazná stanoviska a
námitky, popř. důkazy, mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude, podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, přihlédnuto. Pozvání k ústnímu jednání bylo doručeno veřejnou
vyhláškou. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil
podklady jako k žádosti o stavební povolení, vodoprávní úřad proto dne 7.9.2020 přerušil řízení o
odstranění stavby pod č.j. MUNMNM/21013/2020/21 a pokračoval v řízení o žádosti.
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Předložená stanoviska a vyjádření:
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, sdělení č.j.
MUNMNM/11257/2020/5 ze dne 19.5.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, úsek odpadového
hospodářství, závazné stanovisko č.j. MUNMNM/15966/2020/1 ze dne 22.6.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního
plánování, závazné stanovisko č.j. MUNMNM/15967/2020/1 ze dne 10.7.2020.
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné stanovisko, č.j. KUJI
39495/2020 OŽPZ 823/2020 St-2 ze dne 23.4.2020.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko
KHSV/07561/2020/ZR/HOK/Mal ze dne 4.5.2020.
- HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko č.j. HSJI-2295-2/ZR2020 ze dne 10.7.2020.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
závazné stanovisko č.j. 02156/ZV/20 ze dne 24.6.2020.
- Povodí Moravy, s.p., Brno, stanovisko č.j. PM-15263/2020/5203/Vrab ze dne 13.5.2020.
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, vyjádčení č.j. 584231/20 ze dne 23.3.2020 a
vyjádření č.j. 635776/20 ze dne 29.5.2020.
- E.ON distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření zn.č. P1135626039067 ze dne 23.3.2020 a souhlas se stavbou vOP zn.č. J 13947-27017438 ze dne 14.7.2020
- GridSevices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko zn.č. 5002113949 ze dne 26.3.2020 a
stanovisko zn.č. 5002157607 ze dne 18.6.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, rozhodnutí pod č.j.
MUNMNM/844/2021/4 ze dne 18.1.2021.
V průběhu celého řízení bylo zjištěno:
Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen převodem na bankovní účet dne 5.10.2020. (v.s.
1013111906)
Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod,
jek vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona a
proto ji lze dodatečně povolit.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
-

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
CETIN a.s., Jiří Popelka, Rudolf Růžička, Marie Růžičková, Josef Petr, Marie Petrová, Antonín
Ohrazda, Kraj Vysočina, odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Ing. Aleš Randáček, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Česká spořitelna,
a.s., EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o..
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru
životního prostředí (dále jen „správní orgán“).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Do vydání kolaudačního souhlasu stavbu nelze užívat.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Účastnící řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou
Obec Vlachovice, IČO 00842664, Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě,
kterou zastupují Vodní Projekty s.r.o., IDDS: w6s4bi7
Jiří Popelka, Vlachovice č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě
Rudolf Růžička, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě
Marie Růžičková, Vlachovice č.p. 6, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Petr, Vlachovice č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Marie Petrová, Vlachovice č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Antonín Ohrazda, Vlachovice č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě
Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu
Ing. Aleš Randáček, Na Městečku č.p. 57, 592 14 Nové Veselí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Účastnící řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) - dodatečné stavební povolení: do vlastních rukou
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
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Podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníci pozemků:
Parc. č. 13, 17, 22, 29, 73, 129, 131, 137/1, 2/2, 8/4, 9/9, 32, 36, 40, 72/3, 76/1, 86, 87, 93/1, 116/8, 148/2,
148/7, 162/59, 196/2, 196/17, 196/22, 196/38, 276/2 v katastrálním území Vlachovice u Rokytna.
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa v oblasti
odpadového hospodářství, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS:
dkkdkdj
Obecní úřad Vlachovice, IDDS: u3sas6c
Na vědomí
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Vlachovice, IDDS: u3sas6c

