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Dle rozdělovníku
VĚC: „Vídeň odkanalizování obce“.

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 ustanovení § 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 speciální stavební úřad podle 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

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 433 83 513,
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 „Vídeň odkanalizování obce“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad
Sázavou, v obci Vídeň, v k. ú. Vídeň, p. p. č. 814/1, 817/3, ¾, 815/1, ½, 216/2, 815/2, 214/6, 834/1, 813/8, 828,
813/1, 849, 813/5, 813/14, 813/20, 826/2, 528/4, 831/3, 523/5, 813/2, 217/1, 3/6, 838/6, 813/15, 813/16, 858, 119/3,
153/6, 153/10, 816, 830, st. 9, 813/21, 813/24, 32/1, 523/1, č. h. p. 4-16-02, ID VÚ DYJ 1005.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Stavba je tvořena:
SO 101 Stoky splaškové kanalizace
SO 102 Odbočení kanalizačních přípojek (včetně šachtiček)
Kanalizační soustava Č 24
Charakter kanalizační soustavy Č 25
Povolované kanalizační stavby a objekty

01 - kanalizace pro veřejnou potřebu
02 - oddílná
441 - stoková síť
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Materiál, profil, délka:

stoka
A
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-5-1
A-5-2
A-5-3
A-5-4
A-5-5
A-6
A-7
A-7-1
A-7-2
A-7-3
A-8
celkem

délka
stoky
kam. DN
250 (m)
1 649,4
210
141,6
132,6
61,5
674,3
91,1
46,7
21,7
187
44,6
28,7
278,2
23,1
99,2
50
72,6
3 812,3

délka
příp.
kam. DN
150 (m)
201,3
62,3
56,4
68,7
23,1
231,3
38,8
48,4
5,3
109,9
27
27,1
73,2
15,4
12,8
16,2
20,6
1 037,8

počet
přípojek
(ks)

počet
šachet
(ks)

délka
obetonování
(m)

samoniv.
poklop (ks)

29
9
12
11
5
23
5
5
2
16
4
3
12
2
3
3
3
147

48
8
4
5
2
25
5
2
1
5
1
2
12
2
5
2
3
132

587,4

20

132,6
7,4
494,7
3,7
1,7
4,9
1,3
44,6
5,7
2,5

5

2,7
1 289,2

poklop
s litinob.
rámem
(ks)
28
8
4

12

2
13
5
2
1
5

1

38

2
12
2
5
2
3
94

Orientační určení polohy:
stoka
A
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-5-1
A-5-2
A-5-3
A-5-4
A-5-5
A-6
A-7
A-7-1
A-7-2
A-7-3
A-8

Č.j.:

Š 220
Y 638096.36, X 1134551.87
Š 233
Y 637651.08, X 1134483.30
Š269
Y 637642.62, X 1134634.97
Š 274
Y 637570.04, X 1134647.82
Š 276
Y 637515.45, X 1134402.37
Š 241
Y 637461.81, X 1134432.28
Š 280
Y 637343.28, X 1134429.24
Š 284
Y 637228.31, X 1134402.45
Š 285
Y 637198.53, X 1134396.32
Š 286
Y 637180.25, X 1134392.72
Š 295
Y 637003.67, X 1134360.18
Š 245
Y 637411.25, X 1134369.10
Š 248
Y 637385.49, X 1134328.84
Š 320
Y 637351.71, X 1134289.50
Š 321
Y 637330.90, X 1134276.44
Š 327
Y 637332.20, X 1134127.95
Š 251
Y 637408.45, X 1134266.97
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Š 257
Y 637597.26, X 1134069.88
Š 265
Y 637520.85, X 1134323.90
Š235
Y 637596.26, X 1134501.16
Š 238
Y 637506.05, X 1134533.24
Š 241
Y 637461.81, X 1134432.28
Š 301
Y 637124.45, X 1134228.04
Š 301
Y 637124.45, X 1134228.04
Š 308
Y 637250.12, X 1134361.20
Š 309
Y 637191.24, X 1134416.81
Š 314
Y 637285.15, X 1134277.02
Š 315
Y 636986.69, X 1134332.55
Š 317
Y 637429.04, X 1134346.65
Š 320
Y 637351.71, X 1134289.50
Š 331
Y 637367.36, X 1134272.52
Š 336
Y 637253.26, X 1134217.49
Š 338
Y 637382.20, X 1134129.38
Š 341
Y 637370.32, X 1134215.71
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Účel povolované stavby vodního díla:
Jedná se o novostavbu vodního díla. Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá.
Účelem navržené stavby je odkanalizování obce Vídeň.
Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:
k. ú. Vídeň, parc. č. 817/3, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. ¾, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. ½, trvalý travní porost
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/24, zahrada
k. ú. Vídeň, parc. č. 3/6, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 119/3, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 214/6, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 216/2, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 528/4, zahrada
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/1, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/2, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/5, zahrada
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/8, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/14, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/15, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/16, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/20, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 813/21, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 815/1, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 815/2, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 816, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 826/2, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 828, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 830, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 831/3, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 838/6, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 849, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 858, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. st. 9, zastavěná plocha, nádvoří
k. ú. Vídeň, parc. č. 217/1, trvalý travní porost
k. ú. Vídeň, parc. č. 153/6, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 153/10, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 32/1, zahrada
k. ú. Vídeň, parc. č. 523/1, zahrada
k. ú. Vídeň, parc. č. 523/5, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 814/1, ostatní plocha
k. ú. Vídeň, parc. č. 834/1, ostatní plocha
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy
stavby:
Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situačním výkresu C2 v měřítku 1:1000.
Tento výkres tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.
V rámci stavebního objektu SO 101 je navržen systém stok splaškové kanalizace. Páteřní stokou A budou splaškové
vody gravitačně odváděny v kraji místní komunikace až před vjezd do areálu ÚV Mostiště. Zde bude páteřní stoka
zaústěna do koncové revizní šachty areálové kanalizace úpravny vody. Tato areálová kanalizace bude zaústěna do
podzemního objektu čerpací stanice odpadních vod, ze které bude odpadní voda čerpána výtlakem do revizní šachty
splaškové kanalizace v místní části Mostiště. Odpadní vody z obce Vídeň tak budou likvidovány na ČOV Velké
Meziříčí. Součástí stavby jsou také odbočení kanalizačních přípojek v rámci stavebního objektu SO 102. Stávající
stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Záměr nemá nároky na urbanistické ani architektonické řešení. Stoky
jsou převážně trasovány ve zpevněných plochách místních komunikací a krajských silnicích III. třídy.
Vzhledem k tomu, že při stavbě bude docházet k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, zajistí
dodavatel prací před jejich zahájením vytyčení všech inženýrských sítí.
Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru
staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, kdy jsou

Č.j.:
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ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou
stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586
01 Jihlava, IČ: 32004401, zak. č. 2423, datum: 11/2017.
Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví tyto
podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, a grafickou přílohou rozhodnutí,
která obsahuje výkres současného stavu území v katastrální mapě se zakreslením stavebního pozemku a
požadovaným umístěním stavby.
2. Pro umístění a uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek pozemková parcela číslo
814/1, 817/3, ¾, 815/1, ½, 216/2, 815/2, 214/6, 834/1, 813/8, 828, 813/1, 849, 813/5, 813/14, 813/20, 826/2,
528/4, 831/3, 523/5, 813/2, 217/1, 3/6, 838/6, 813/15, 813/16, 858, 119/3, 153/6, 153/10, 816, 830, st. 9,
813/21, 813/24, 32/1, 523/1, v katastrálním území Vídeň.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich
poškození.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen
vodoprávnímu úřadu.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedená v těchto
dokladech:
a) v souhrnném vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 25.9.2017
č. j. ŽP/34379/2017-pa/313/2017:
3. Odpadové hospodářství
Odpady budou tříděny a bude vedena jejich evidence. K dalšímu využití nebo odstranění budou
předány do zařízení, která jsou k tomu ze zákona určená. Využití odpadů má vždy přednost před jejich
odstraněním pouhým uložením na skládce odpadů.
Výkopová zemina a jiné přírodní materiály, vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud
vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby či na jiných pozemcích vlastníka
a jejich použití neohrozí nebo nepoškodí životní prostředí.
Zemina, která není vyloučena z působnosti zákona o odpadech na základě § 2 odst. 3 (předchozí
odstavec), nemusí být odpadem, ale v případě, že splní všechny podmínky stanovené v § 3 odst. 5, je
považována za vedlejší produkt. Určitým omezením je ustanovení § 3 odst. 7 zákona o odpadech, který
stanovuje, že pro konkrétní způsoby použití vedlejšího produktu musí být splněna kritéria pro využití
odpadů, pokud jsou stanovena. Tzn., že pro využití zemin na povrchu terénu je nutné splnit podmínky
uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech jsou tyto zeminy a přírodní
materiály odpadem a je nutné s nimi v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě např. na
skládku, sběrný dvůr atd.).
5. Ochrana zemědělského půdního fondu
Investor je povinen při stavební činnosti dodržovat ustanovení § 8 č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění. Zejména skrývat oddělení svrchní kulturní vrstvu půdy,
popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a zajistit rekultivaci dotčených ploch, učinit
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond
a jeho vegetační kryt, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám, provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu, a po
jejich skončení uvést plochy do původního stavu, projednat včas zamýšlené provádění prací
s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
b) v rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice – umístění vedení, Městského úřadu Velké Meziříčí,
odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 21.3.2018 č. j. DOP/23405/2018-krej/7375/2018
c) ve vyjádření Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ze dne 12.4.2018 zn.
KSAUSPO/4330:
Stavbou dojde k dotčení silnice III/36049 a silnice III/36051 podélným výkopem pro uložení nové
kanalizace v obci Vídeň. Technické podmínky opravy dotčených silnic uvedené v našem vyjádření

Č.j.:
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10.
11.
12.
13.
14.

v roce 2017 platí i nadále s tím, že je nutné tento projekt časově i věcně sesouladit s připravovaným
projektem rekonstrukce silnice III/36051 v průjezdném úseku v obci Vídeň.
d) v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 15.9.2017
č. j. ŽP/34377/2017-tunkr/5239/2017:
- Stavba bude realizována tak, jak je zakresleno v katastrálním situačním výkresu v měřítku 1:1000,
který je součástí žádosti.
- Přípravou staveniště ani vlastní stavbou nesmí dojít k přímému dotčení PUPL, vjíždění stavební a
jinou technikou do porostů a nesmí dojít k zamezení přístupu k sousedním ledním porostům za
účelem lesnického hospodaření.
- Na PUPFL nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební
činnosti ani výkopová zemina a lesní pozemky nesmí být využívány jako staveniště.
- Tento souhlas s realizací stavby v ochranném pásmu PUPFL, nezavazuje vlastníky těchto pozemků
ani orgán státní správy, k jakémukoliv plnění vůči investorovi nebo dalším vlastníkům předmětné
stavby ve věci náhrady případných škod způsobených okolními porosty (jako je např. nebezpečí
pádu stromů, vliv kořenů lesních dřevin na stavbu apod.).
e) ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 18.4.2018 zn. 5001695686, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
f) ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 28.3.2018 č.j. 5744594/18,
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
g) ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 12.2.2019 č. j. ZR/522/2019Mr, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,
h) ve vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 25.1.2019 zn. P11356-16300775, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí.
Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby případné dotčené nemovitosti byly po celou dobu výstavby
přístupné pro zásobování, vozidla záchranné služby a požární vozidla. Pokud dojde při výstavbě k omezení
přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu výstavby.
Stavba musí být časově zkoordinována se záměrem s názvem „Mostiště – novostavba kanalizace,
odkanalizování ÚV Mostiště“.
Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Vlastník kanalizace před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistí
zpracování kanalizačního řádu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Odůvodnění
Dne 21.1.2019 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 povolení stavby s názvem „Vídeň odkanalizování obce“, podle ustanovení § 94j stavebního zákona, a
ustanovení § 115 vodního zákona. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení správního
řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 11.3.2019 č.j. ŽP/47593/2019-vrano/19253/2019 a současně
svolal ústní jednání, které se konalo dne 11.4.2019. Ke dni konání ústního jednání ani v průběhu jednání nebyly
uplatněny připomínky k projednávané věci.
Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad
s požadavky:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Dokladová část:
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a
regionálního rozvoje, ze dne 21.2.2019 č. j. VÝST/28456/2019-kouk/16723/2019,
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 24.4.2018 zn. PM-195/2018/5203/Ko,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 2.5.2018, zn.
KHSV/06486/2018/ZR/HOK/Mal,
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-

závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 5.4.2018 č. j. HSJI – 1588-2/ZR2018,
souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 25.9.2017 č. j.
ŽP/34379/2017-pa/313/2017,
závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství –
součást souhrnného stanoviska,
rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice – umístění vedení, Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru
dopravy a silničního hospodářství, ze dne 21.3.2018 č. j. DOP/23405/2018-krej/7375/2018,
závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne
18.9.2017 č. j. DOP/34385/2017-krej/15/2017-krej,
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 12.4.2018 zn. KSAUSPO/4330,
závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 15.9.2017 č. j.
ŽP/34377/2017-tunkr/5239/2017,
vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 18.4.2018 zn. 5001695686,
vyjádření společnosti NET4GAS, s. r.o., ze dne 6.9.2017 zn. 7462/17/OVP/N,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 28.3.2018 č.j. 5744594/18,
vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 12.2.2019 č. j. ZR/522/2019-Mr,
vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 25.1.2019 zn. P11356-16300775,
vyjádření společnosti itself s.r.o., ze dne 20.4.2018 č. j. 18/001441,
vyjádření společnosti OPTILINE a. s., ze dne 24.1.2019 zn. 1411900162,
vyjádření společnosti SITEL, spol. s. r. o., ze dne 24.1.2019 zn.1111900403,
vyjádření společnosti MATRIGO s. r. o., ze dne 25.1.2019 zn. 01-25-19-2,
vyjádření společnosti Nej.cz s. r. o. ze dne 4.4.2018 č. j. VM 018/18,
závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomická a majetková, ze
dne 22.9.2017 sp. zn. 8662/65373/2017-8201-OÚZ-PCE,
vyjádření společnosti Dial Telecom, a. s., ze dne 24.1.2019 zn. CR660394,
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 celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:
a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01
Jihlava, IČ: 32004401, zak. č. 2423, datum: 11/2017.
b) Majetkoprávní poměry:
stavba bude umístěna a provedena (včetně ochranného pásma) v k. ú. Vídeň p. č.:
817/3, ¾, ½, 813/24, 3/6, 119/3, 214/6, 216/2, 528/4, 813/1, 813/2, 813/5, 813/8, 813/14, 813/15, 813/16, 813/20,
813/21, 815/1, 815/2, 816, 826/2, 828, 830, 831/3, 838/6, 849, 858 – všechny pozemky vlastní obec Vídeň, Vídeň
40, 594 01 Velké Meziříčí
st. 9 – Jiří Vidlák, Vlkoš 292, 696 41 Vlkoš
217/1 – Jan Kryštof a Františka Kryštofová, Vídeň 26, 594 01 Velké Meziříčí
153/6, 153/10 – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 594 01 Žďár nad Sázavou
32/1 – František Hladík, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí, Božena Hladíková, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí
523/1, 523/5 – Josef Brabec a Anna Brabcová, Vídeň 10, 594 01 Velké Meziříčí
814/1, 834/1 – Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a
regionálního rozvoje, dne 21.2.2019 pod č. j. VÝST/28456/2019-kouk/16723/2019 závazné stanovisko orgánu
územního plánování.
d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona,
ustanovení § 94k 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 § 94k písm. c) b) a d) stavebního zákona:
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- E. ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GridServices, s. r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
- Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, zastoupený: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Jan Kryštof, Vídeň 26, 594 01 Velké Meziříčí
- Františka Kryštofová, Vídeň 26, 594 01 Velké Meziříčí
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- Josef Brabec, Vídeň 10, 594 012 Velké Meziříčí
- Anna Brabcová, Vídeň 10, 594 012 Velké Meziříčí
- Jiří Vidlák, Vlkoš 292, 696 41 Vlkoš u Kyjova
- František Hladík, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí
- Božena Hladíková, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí
- Michal Požár DiS., Vídeň 145, 594 01 Velké Meziříčí
- Dial Telecom, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha –Karlín
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem
- Otakar Anýž, Vídeň 159, 594 01 Velké Meziříčí
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona 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. Vídeň, p. p. č.:
179/3, 154/2, 153/4, 214/19, 192/1, st. 104, 152/1, 214/18, 192/4, 210/17, 210/18, 210/6, 210/5, 210/4, 210/3, 210/2,
210/1, 817/2, 149, 212/2, 212/1, 214/21, 214/23, 214/16, 214/17, 214/13, 217/2, 225/3, 225/7, 225/8, 225/5, 815/3,
214/12, 214/11, 214/10, 214/9, 214/8, 214/7, 214/5, 216/12, 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 216/7, st. 125, 216/6,
216/5, st. 124, 216/4, 216/3, 214/3, 214/4, st. 92, st. 86, st. 87, st. 97, st. 91, st. 99, 120/7, 121/6, st. 141, 119/1,
117/2, 117/1, 117/7, st. 36, 117/6, 813/22, st. 134, 1/14, 1/15, 1/1, 1/8, 1/7, 4/7, 4/1, 2/1, 813/12, 3/5, 1/10,1/4, 1/6,
1/11, 1/12, 230/3, st. 96, 230/2, 3/7, 3/3, 3/2, 230/20, 230/12, 246/2, 246/1, 813/6, 100, 99/2, 99/1, 93/1, st. 31/2, st.
31/5, st. 31/1, 813/10, 813/33, 813/7, 90/2, st. 28, 813/32, 68/2, 813/26, 813/27, 813/28, 63/1, 63/4, 63/3, st. 41/1, st.
41/2, 103, st. 40/1, st. 44, 110/5, 110/6, 81/4, 81/3, 82, st. 51, 81/2, st. 50, st. 58/1, st. 58/2, 813/31, st. 56/1, 70/1, st.
52, st. 53, st. 54, 861/1, 25/1, 861/2, 571, 572/2, 572/3, 611/7, 564/7, st. 24, 58, 813/36, 60, 59, st. 22, st. 21, 56,
55/2, st. 19, 53/2, st. 63, st. 18, 51, 47, 813/30, 46, 45, st. 65/2, st. 66, st. 46, st. 47st. 48, st. 59, 77/1, st. 60, 813/34,
57/1, 57/2, 55/1, st. 94, st. 93, 564/4, 564/3, 564/5, 564/2, 112, st. 37, st. 39, st. 42/2, st. 42/1, 107/2, st. 45, 110/3, 80,
79, 37/1, st. 14, 2/2, 4/8, 4/2, 4/3, 6, st. 3/1, 867, st. 4, st. 75, 16, 15, st. 74/1, st. 5, 231/2, 231/3, 232, st. 76, 233/9,
233/2, 475/3, 823/1, 833, 851, st. 6/1, 22/1, 22/2, st. 69, 26, 27, 28, st. 8, 30, st. 68/1, st. 68/2, 813/23, st. 67, 32/3, 34,
st. 11, st. 13/1, 528/2, 528/3, 528/1, 30, st. 10, 520/2, 523/3, 523/4, st. 85, 529/2, 543/7, 529/4, 231/1, 9/1, 813/19, st.
179.
e) Posouzení vodoprávního úřadu:
Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to
Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 24.4.2018 zn. PM -195/2018/5203/Ko. Uvedený záměr je možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvarů.
V rámci stavebního objektu SO 101 je navržen systém stok splaškové kanalizace. Páteřní stokou A budou splaškové
vody gravitačně odváděny v kraji místní komunikace až před vjezd do areálu ÚV Mostiště. Zde bude páteřní stoka
zaústěna do koncové revizní šachty areálové kanalizace úpravny vody. Tato areálová kanalizace bude zaústěna do
podzemního objektu čerpací stanice odpadních vod, ze které bude odpadní voda čerpána výtlakem do revizní šachty
splaškové kanalizace v místní části Mostiště. Odpadní vody z obce Vídeň tak budou likvidovány na ČOV Velké
Meziříčí. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Součástí stavby jsou také odbočení kanalizačních
přípojek SO 102. Navržený způsob odkanalizování je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina a je v souladu s územním plánem.
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 14.3.2019.

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 potřebném počtu 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
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších 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 (Archeologický ústav AV ČR Brno tel. 541514111) 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 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:

Otisk úředního razítka
Mgr. Yvona Vránová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka:
Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha:
-

grafická příloha
vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 12.2.2019 č. j. ZR/522/2019-Mr
vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 25.1.2019 zn. P11356-16300775
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 28.3.2018 č.j. 5744594/18
vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 18.4.2018 zn. 5001695686

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 § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona:
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- E. ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GridServices, s. r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
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Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, zastoupený: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Jan Kryštof, Vídeň 26, 594 01 Velké Meziříčí
- Františka Kryštofová, Vídeň 26, 594 01 Velké Meziříčí
- Josef Brabec, Vídeň 10, 594 012 Velké Meziříčí
- Anna Brabcová, Vídeň 10, 594 012 Velké Meziříčí
- Jiří Vidlák, Vlkoš 292, 696 41 Vlkoš u Kyjova
- František Hladík, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí
- Božena Hladíková, Vídeň 114, 594 01 Velké Meziříčí
- Michal Požár DiS., Vídeň 145, 594 01 Velké Meziříčí
- Dial Telecom, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha –Karlín
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem
- Otakar Anýž, Vídeň 159, 594 01 Velké Meziříčí
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. Vídeň, p. p. č.:
179/3, 154/2, 153/4, 214/19, 192/1, st. 104, 152/1, 214/18, 192/4, 210/17, 210/18, 210/6, 210/5, 210/4, 210/3, 210/2,
210/1, 817/2, 149, 212/2, 212/1, 214/21, 214/23, 214/16, 214/17, 214/13, 217/2, 225/3, 225/7, 225/8, 225/5, 815/3,
214/12, 214/11, 214/10, 214/9, 214/8, 214/7, 214/5, 216/12, 216/11, 216/10, 216/9, 216/8, 216/7, st. 125, 216/6,
216/5, st. 124, 216/4, 216/3, 214/3, 214/4, st. 92, st. 86, st. 87, st. 97, st. 91, st. 99, 120/7, 121/6, st. 141, 119/1,
117/2, 117/1, 117/7, st. 36, 117/6, 813/22, st. 134, 1/14, 1/15, 1/1, 1/8, 1/7, 4/7, 4/1, 2/1, 813/12, 3/5, 1/10,1/4, 1/6,
1/11, 1/12, 230/3, st. 96, 230/2, 3/7, 3/3, 3/2, 230/20, 230/12, 246/2, 246/1, 813/6, 100, 99/2, 99/1, 93/1, st. 31/2, st.
31/5, st. 31/1, 813/10, 813/33, 813/7, 90/2, st. 28, 813/32, 68/2, 813/26, 813/27, 813/28, 63/1, 63/4, 63/3, st. 41/1, st.
41/2, 103, st. 40/1, st. 44, 110/5, 110/6, 81/4, 81/3, 82, st. 51, 81/2, st. 50, st. 58/1, st. 58/2, 813/31, st. 56/1, 70/1, st.
52, st. 53, st. 54, 861/1, 25/1, 861/2, 571, 572/2, 572/3, 611/7, 564/7, st. 24, 58, 813/36, 60, 59, st. 22, st. 21, 56,
55/2, st. 19, 53/2, st. 63, st. 18, 51, 47, 813/30, 46, 45, st. 65/2, st. 66, st. 46, st. 47st. 48, st. 59, 77/1, st. 60, 813/34,
57/1, 57/2, 55/1, st. 94, st. 93, 564/4, 564/3, 564/5, 564/2, 112, st. 37, st. 39, st. 42/2, st. 42/1, 107/2, st. 45, 110/3, 80,
79, 37/1, st. 14, 2/2, 4/8, 4/2, 4/3, 6, st. 3/1, 867, st. 4, st. 75, 16, 15, st. 74/1, st. 5, 231/2, 231/3, 232, st. 76, 233/9,
233/2, 475/3, 823/1, 833, 851, st. 6/1, 22/1, 22/2, st. 69, 26, 27, 28, st. 8, 30, st. 68/1, st. 68/2, 813/23, st. 67, 32/3, 34,
st. 11, st. 13/1, 528/2, 528/3, 528/1, 30, st. 10, 520/2, 523/3, 523/4, st. 85, 529/2, 543/7, 529/4, 231/1, 9/1, 813/19, st.
179, st. 103/1.
b) dotčené orgány (doporučeně):
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního plánování, Radnická 29/1,
594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- 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
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - státní správa ochrany lesa, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké
Meziříčí
- ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů, 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
- Obecní úřad Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
d) dále obdrží:
- Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 15.04.2019 12:52:04 +02:00
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