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Město Velká Bíteš
Masarykovo nám. 87
595 01 Velká Bíteš
IČ 002 95 647
VE EJNÁ VYHLÁŠKA
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), ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 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. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
navrhovateli, tj. účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 002 95 647
I. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu, ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a
ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Velká Bíteš-ul.
Lípová - dešťová kanalizace ", v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, městě Velká
Bíteš, v katastrálním území Velká Bíteš, na pozemcích parc. č. KN 1874/1, KN 1893/1, č.
h. p. 4 – 15-01-1350-0-00.
Stavba je členěna na následující objekty:
SO 01 Dešťová kanalizace
Je navržena z materiálu PP DN 400 v dl. 267,5 m.
Orientační určení polohy:
Začátek X= 1 147 953.82
Y= 624 605.15
Konec X= 1 148 017.84
Y= 624 412.05
Další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci, kterou vypracoval a potvrdil Ing. Josef Novotnýautorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, z 11/2014.

MĚSTSKÝ Ú AD VELKÉ MEZI ÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Mezi íčí,
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 Mezi íčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby.
Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou a bude provedena závěrečná kontrolní
prohlídka.
3. Stavba bude dokončena do 31.10. 2022.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v (ve) :
a) územním rozhodnutí MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 2.3.2015 pod č.j.
MÚVB/9117/14/VÝST/URB
b) rozhodnutí MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby
a ŽP, ze dne 1.3.2019 pod č.j.
MÚVB/1354/19/VÝST/URB, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
c) vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silnič. hospodářství, ze dne 18.11.2014 pod
č.j. DOP/39858/2014/67/2014- krej, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí
d) vyjádření MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový, ze dne 25.11.2014 pod č.j.
MÚVB/8383/14/MAJ/KUD, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
e) vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 24.10.2018 pod č.j.
761025/18, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
f) vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 1.2.2019 pod zn. P11356-16302233,
které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
g) vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 9.11.2018 pod zn. 5001814854, které je uvedeno
v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
h) stanovisku VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, ze
dne 22.11.2018 pod č.j. ZR/4562/2018-Mr, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
5. 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
místě do kolaudace stavby.
III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Odůvodnění
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.2.2019 žádost
navrhovatele, tj. Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, IČ 002 95 647 o
stavební povolení k provedení stavby vodního díla: „Velká Bíteš - ul. Lípová – dešťová
kanalizace ", v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, městě Velká Bíteš, v katastrálním
území Velká Bíteš, na pozemcích parc. č. KN 1874/1, KN 1893/1, č. h. p. 4 – 15-01-1350-0-00.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního
řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č. j. ŽP/39552/2019krivs/16736/2019 ze dne 20.2.2019 a stanovil termín pro podání námitek do 10 dnů ode dne
oznámení.
K dnešnímu dni nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.
Termín dokončení stavby : 31.10.2022
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Majetkoprávní poměry:
Stavba je umístěna na pozemcích v k. ú. Velká Bíteš:
p. č. KN 1874/1, KN 1893/1 - Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
Dokladová část:
- žádost o stavební povolení k vodním dílům
-výpis z katastru nemovitosti
-kopie z katastrální mapy
-územní rozhodnutí MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 2.3.2015 pod č.j.
MÚVB/9117/14/VÝST/URB
-souhlas dle § 15 SZ MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 21.2.2019 pod č.j.
MÚVM/1337/19/VÝST/URB
-souhrnné vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 28.11.2014 pod č.j.
ŽP/39868/2014/6494/2014-pa
-povolení zvláštního užívání místní komunikace MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne
1.3.2019 pod č.j. MÚVB/1354/19/VÝT/URB
-sdělení Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne
1.12.2014 pod zn. KHSV/22603/2014/ZR/HOK/Mal
-závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou,
12.11.2014 pod č.j. HSJI-5252-2/ZR-2014
-závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Praha, ze dne 14.12.2018 pod č.j.
10151/74421/2018-1150-OÚZ-PCE
-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, odpadové hospodářství, ze dne 19.11.2018
pod č.j. ŽP/104662/2018-fial/47868/2018
-stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silnič. hospodářství, ze dne 18.11.2014 pod
č.j. DOP/39858/2014-krej/67/2014-krej
-vyjádření MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový, ze dne 25.11.2014 pod č.j.
MÚVB/8383/14/MAJ/KUD
-stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 8.1.2019 pod zn. PM -35220/2018/5203/Vrab
-vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 24.10.2018 pod č.j.
761025/18
-vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 1.2.2019 pod zn. P11356-16302233
-vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 9.11.2018 pod zn. 5001814854
-vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, ze dne
22.11.2018 pod č.j. ZR/4562/2018-Mr
-doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 27.2.2019
-plán kontrolních prohlídek
Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se
účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí následovně: k.ú. Velká Bíteš, pozemky
p.č. KN 2000/3, KN 1876, st. 1875, st. 1877, KN 1878/1, KN 1879/1, KN 1881/1, st. 1880, KN
1883, st. 1882, KN 1885/1, st. 1884, KN 1887, st. 1886, st. 1888,KN 1889, KN 1891, st. 1890, st.
1893/2, KN 1858/1, st. 1856, KN 1858/2, KN 1861,st. 1860, KN 1863/1, st. 1862, KN 1865, st.
1864, KN 1867/1, st. 1866, KN 1869/1, st. 1868, KN 1871, st. 1870, KN 1873, st. 1872, KN
1874/2.
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. a)
stavebního zákona:
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Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. b)
až d) stavebního zákona:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. e) a f)
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
jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí na st. č. 3
tohoto rozhodnutí.
Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru
a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nebude ohrožen život, zdraví osob ani životní
prostředí. Povolení stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, nejsou nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné podklady 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.
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 do 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57,587 33
Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru ŽP, Radnická 29/1, 594
13 Velké Meziříčí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle ustanovení § 82 odst. 2
správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Velké Meziříčí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavebník je povinen požádat dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas. Návrh na
vydání kolaudačního souhlasu bude podán dle § 7c 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 k žádosti budou doloženy podklady dle § 12
vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, m.j doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrický plán
pro vyznačení věc. břemene, zápis o předání a převzetí stavby, doklady o ověření požadovaných
vlastností výrobků, doklady o převzetí dotčených podzemních sítí, doklady o splnění podmínek
účastníků řízení, potvrzení o likvidaci stavební sutě a ostatních odpadů, stavební deník se
záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby apod.
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
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podmínek bezpečnosti a ochrany 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 zákonnou
povinnost dle 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.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na ú ední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude
zve ejněna též způsobem umožňujícím dálkový p ístup.
1. Úřední deska
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
------------------------------------razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Č.j.:

ŽP/33329/2019-krivs /16736/2019

Digitálně podepsal Ing Eva Křivská
Datum: 11.03.2019 16:46:28 +01:00
Číslo strany: 5 / 7

P ílohy:
1) vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy a silnič. hospodářství, ze dne 18.11.2014 pod
č.j. DOP/39858/2014/67, 2014- krej
2) vyjádření MěÚ Velká Bíteš, odbor majetkový, ze dne 11.11.2014 pod č.j.
MÚVB/8383/14/MAJ/KUD
3) vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 24.10.2018 pod č.j.
761025/18
4) vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 1.2.2019 pod zn. P11356-16302233
5) vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 9.11.2018 pod zn. 5001814854
6) stanovisko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, ze
dne 22.11.2018 pod č.j. ZR/4562/2018-Mr
Obdrží:
a)účastníci ízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci ízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního ádu a podle ustanovení § 109 písm.
a) stavebního zákona:
Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (obdrží prostřednictvím datové
schránky)
Účastníci ízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního ádu a podle ustanovení § 109 písm.
b až d) stavebního zákona:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)
účastníci ízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního ádu a podle ustanovení § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona (ve ejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k
sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím p ímo
dotčena a jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí na st. č. 3 tohoto rozhodnutí.
b)dotčené orgány (doporučeně):
MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, odbor dopravy a silnič.
hospodářství
MěÚ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, silniční úřad
(obdrží prostřednictvím datové schránky)
MěÚ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice (obdrží prostřednictvím
datové schránky)
MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP-odpadové hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
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c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této ve ejné vyhlášky a následné vrácení na Městský
ú ad Velké Mezi íčí, odbor životního prost edí:
Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – se žádostí o vyvěšení
vyhlášky
MěÚ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš- se žádostí o vyvěšení vyhlášky
(obdrží prostřednictvím datové schránky)
d) dále obdrží:
MěÚ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, odbor majetkový (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Č.j.:
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