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Dle rozdělovníku
VĚC: „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace Za Uličkami“.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
a
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 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
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ 433 83 513,
I.
vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením
§13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a násl. správního řádu
společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace Za Uličkami“, v kraji Vysočina,
okresu Žďár nad Sázavou, ve městě Velká Bíteš, v katastrálním území Velká Bíteš, na pozemcích p. č. 751, 727/2,
2294/43, 2294/35, 2294/36, 4603, č. h. p. 4-15-01.
Údaje o povolované stavbě vodního díla:
Členění stavby na stavební objekty:
SO 01 – rekonstrukce kanalizace
Kanalizační soustava Č 24
01 - kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy Č 25
jednotná
Povolované kanalizační stavby a objekty
441 - stoková síť
Materiál, profil, délka:
kamenina DN 400, délka 141,5 m (ZÚ od RŠ 1077, KÚ RŠ 322)
součástí je přepojení 10 ks přípojek
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Orientační určení polohy:
ZU X:1146829.33
KU X:1146752.56

Y: 624951.60
Y: 624934.82

Účel povolované stavby vodního díla:
Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v části města Velká Bíteš.
Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá.
Realizací stavby dojde k zabezpečení odkanalizování předmětné lokality vodotěsnou kanalizací požadovaných
parametrů.
Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 751 - ostatní plocha
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 727/2 - ostatní plocha
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 2294/43 - ostatní plocha
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 2294/35 - zahrada
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 2294/36 - zahrada
k. ú. Velká Bíteš, parc. č. 4603 - orná půda
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy
stavby:
Pozemky p. č. 751, 727/2, 2294/43, 2294/35, 2294/36, 4603, v k. ú. Velká Bíteš se podle platného územního plánu
obce Velká Bíteš, nachází v území současně zastavěném a částečně v území zastavitelném. V ploše pro místní
komunikaci a ploše Bp-plochy bydlení v bytových domech. Záměr je s ÚP v souladu. Dle předložené projektové
dokumentace je patrné obnovení stávající infrastruktury a tím naplňuje podmínky ohledně veřejného zájmu pro
hospodárné využívání veřejné infrastruktury, jako i rozvoj sídelní struktury pro zkvalitnění bydlení. Navržené řešení
naplňuje požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. V místě stavby je stávající jednotná kanalizace
z potrubí BET DN 400 ve špatném technickém stavu. Předmětný úsek tvoří v současnosti dvě povodí, kde rozvodnici
tvoří šachta Š323 (číslování kanalizačních šachet bylo převzato od provozovatele kanalizace, tj. VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou). V rámci rekonstrukce bude ale úsek Š322 -Š323
přespádován. Tím bude umožněno odstavení úseku stávajícího odtokového potrubí ze šachty Š322, a to až po první
přípojku z potrubí BET 200, kde v místě zaústění do potrubí stoky BET 400 je navržena revizní šachta s označením
Š1124. Úsek od Š322 po stávající Š326 v délce 76 m bude rekonstruován ve stejné trase jako stávající potrubí.
Následně je stoka navržena v nové trase. Na rekonstruovaném úseku je navržen totožný počet revizních
kanalizačních šachet, ale v jiném staničení. Odstavené potrubí BET DN 400 v úseku mezi stávající Š326 a Š1077
bude ponecháno, a to mimo úsek, který se bude nacházet ve výkopu rýhy. Odstavené potrubí BET DN 400 v úseku
mezi stávající Š322 a nově navrženou Š1124 bude ponecháno. Takto odstavené potrubí bude vyplněno
cementopopílkovou směsí. Délka navržené trasy rekonstrukce úseku stoky jednotné kanalizace je 141,5 m
z kameninových trub DN 400 třída 160, spoj C, FN 64 kN/m. Záměr nemá nároky na urbanistické ani
architektonické řešení. Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace. Organizace výstavby bude
probíhat tak, aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlých komunikacích.
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586
02 Jihlava, 08/2018, zak. č. 2459.
Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví 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. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen
vodoprávnímu úřadu.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedená v těchto
dokladech:
 ve vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš– majetkoprávního odboru, ze dne 3.10.2018 č. j.
MÚVB/5567/18/MAJ/ZAK MAJ/57/2018/ZAK, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je
uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 29.8.2018 zn. 5001770607, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
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7.
8.

ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 4.6.2018 č.j. 630287/18,
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 16.10.2018 č. j. ZR/4138/2018Mr, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
 ve vyjádření společnosti E.ON Servisní s. r. o., ze dne 9.8.2018 zn.P11356-16268751, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí.
Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

II.
upouští od zpracování nového kanalizačního řádu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění
Dne 13.11.2018 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení
investora (stavebníka), tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433
83 513, o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavbu s názvem „Velká Bíteš – rekonstrukce
kanalizace Za Uličkami“, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, a ustanovení § 94j stavebního zákona.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 a ustanovení § 144
odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 1
vodního zákona zahájení řízení k výše uvedené žádosti veřejnou vyhláškou a svolal ústní jednání a místní šetření na
den 18.12.2018. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Ke dni jednání ani v průběhu jednání samotného nebyly
uplatněny námitky k projednávané věci.
Dokladová část:
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje, ze dne 6.1.2019
č. j. VÝST/119893/2018-coufa/2458/2019
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 6.8.2018 zn. PM PM-20670/2018/5203/Ko
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 22.8.2018, zn.
KHSV/16993/2018/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 6.8.2018 č. j. HSJI – 3727-2/ZR2018
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 22.8.2018 č. j.
ŽP/69626/2018-pa/345/2018
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 29.8.2018 č. j.
ŽP/69617/2018-fialk/26885/2018
- vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš– majetkoprávního odboru, ze dne 3.10.2018 č. j.
MÚVB/5567/18/MAJ/ZAK MAJ/57/2018/ZAK
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 29.8.2018 zn. 5001770607
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 4.6.2018 č.j. 630287/18
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 16.10.2018 č. j. ZR/4138/2018-Mr
- vyjádření společnosti E.ON Servisní s. r. o., ze dne 9.8.2018 zn.P11356-16268751
- vyjádření společnosti itself s.r.o., ze dne 26.6.2018 č. j. 18/002498
- závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, ze
dne 25.10.2018, sp. zn. 7102/72538/2018-1150-OÚZ-PCE
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačený
na situačním výkresu
- doklad o zaplacení správního poplatku
- plán kontrolních prohlídek stavby
V rámci vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:
a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 02
Jihlava, 08/2018, zak. č. 2459.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 – rekonstrukce kanalizace
kamenina DN 400 dl. 141,5 m (ZÚ od RŠ 1077, KÚ RŠ 322)
součástí je přepojení 10 ks přípojek
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b) Majetkoprávní poměry:
stavba bude provedena na pozemcích:
v k. ú. Velká Bíteš, p. č.: 751, 727/2, 2294/43, 2294/35, 2294/36, 4603- vlastník Město Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
pozemky dotčené ochranným pásmem:
v k. ú. Velká Bíteš, p. č. 2294/3, 2294/39, 724/2- vlastník Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 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 a podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona:
- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- E. ON Servisní, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GridServices, s. r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva
mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí takto:
k. ú. Velká Bíteš p. č. 2294/12, 2294/13, 2294/7, 2294/8, 2294/9.
d) K záměru stavby bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a regionálního rozvoje,
dne 6.1.2019 pod č. j. VÝST/119893/2018-coufa/2458/2019 závazné stanovisko orgánu územního plánování.
e) Posouzení vodoprávního úřadu:
projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zájmů sledovaných platným Národním plánem povodí Dunaje, a
Plánem dílčího povodí Dyje a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 601 75 Brno, stanoviskem ze dne 6.8.2018 zn. PM20670/2018/5203/Ko. Podle tohoto stanoviska je
záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Rovněž lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke
svému charakteru, velikosti a dopadu, nebude mít vliv na stav vodního útvaru. 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 povinné doklady a protože ze strany
účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský
úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.
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 27.11.2018.

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. Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným
počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. 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.
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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
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
1.Úřední deska
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Příloha pro stavebníka:
ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha rozhodnutí:
- vyjádření společnosti E.ON Servisní s. r. o., ze dne 9.8.2018 zn.P11356-16268751
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 29.8.2018 zn. 5001770607
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 4.6.2018 č.j. 630287/18
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 16.10.2018 č. j. ZR/4138/2018-Mr
- vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš– majetkoprávního odboru, ze dne 3.10.2018 č. j.
MÚVB/5567/18/MAJ/ZAK MAJ/57/2018/ZAK
Rozdělovník:
a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona:
- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- E. ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GridServices, s. r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou
vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva
mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí na str. č. 4 tohoto rozhodnutí.
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b) dotčené orgány (doporučeně):
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
- Městský úřad Velká Bíteší, odbor výstavby a silničního hospodářství – silniční správní orgán, Masarykovo náměstí
87, 595 01 Velká Bíteš
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních plánů, Tychonova 1, 160 01 Praha
c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor
životního prostředí:
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velká Bíteší, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 08.01.2019 09:40:48 +01:00
Č.j.:
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