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 Dle rozdělovníku 
 
VĚC: povolení k nakládání s podzemními vodami a ke stavbě vrtané studny k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše,  p.p.č. 296/3.  
 

 
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), a 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. 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 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), žadatelům, tj. účastníkům řízení podle ustanovení § 
27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou     

 
Alena Zavřelová, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš, nar. 5.3.1956, 

a 
Ludvík Zavřel, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš, nar. 6.7.1956, 

 
I. Vydává povolení 

 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a ustanovení § 67 a násl. správního řádu 
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR 656 – vrtané studny, v kraji Vysočina, okresu 
Žďár nad Sázavou, v obci Nové Sady,  v katastrálním území Nové Sady u Velké  Bíteše,  p. p. č. 296/3,  č. 
h. p. 4- 15-01-135,  v tomto rozsahu: 

průměrný povolený odběr      Qprům.  = 0,004 l/s 
maximální povolený odběr      Qmax.   = 0,2 l/s 
měsíční povolený odběr      Qměsíc   = 12 m3/měsíc 
roční povolený odběr       Qrok     =  144 m3/rok 

 
Údaje o povoleném odběru podzemní vody: 
Účel užití vody Č 02 pro potřeby jednotlivých občanů 

(domácností) 
Související vodní díla Č 03      531 - studna vrtaná  
Typ odběrného objektu  Č04      09 - vrt  
Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem   NE 
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo     NE 
Doba povoleného odběru podzemní vody:    na dobu užívání vodního díla 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá     12 
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Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.   
 
 

II. Vydává stavební povolení 
 
podle ustanovení § 15 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 67 a násl. 
správního řádu  k provedení stavby vodního díla -  vrtané studny, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad 
Sázavou, v obci Nové Sady,  v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše,  na pozemku p. č. 296/3, 
HGR 656, orientační určení polohy - souřadnice X 1 146 627, Y 626 716.   
Údaje o povolené stavbě vodního díla: 
Povolovaná vodní díla Č 03      531 - studna vrtaná  
Počet povolovaných studní Č 03     1 
Studna sběrná/jímací       jímací 
Hloubka studny        30,0 m 
 
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Richard Hon, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 12/2013. 
 

Účel užívání povolené stavby vodního díla:                          pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)        
 

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 
9 odst. 1 a § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně 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. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou odborně 
způsobilou.   

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 

4. Hloubení studny bude provádět jen oprávněná osoba (§ 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů). 

5. Trhací práce lze provádět pouze na základě povolení vydaného příslušného Obvodního báňského 
úřadu.  

6. Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních 
rozvodů nebude propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody než je vodovod pro 
veřejnou potřebu. 

7. Stavba bude dokončena do 31.12.2014. 
 

 

III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
 

 
Odůvodnění 

 
Dne 18.12.2013 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od paní Aleny 
Zavřelové, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš, a pana Ludvíka Zavřela, U Stadionu 474, 595 01 Velká 
Bíteš,  o povolení k nakládání s podzemními vodami  - k jejich odběru, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. 
b) bod 1 vodního zákona a povolení stavby vodního díla  – „Vrtaná  studna“, na pozemku  p. č.  296/3   
v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše,  podle ustanovení § 15 vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

 

Dokladová část: 
- kopie katastrální mapy 
- projektová dokumentace   
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí   
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- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního 
prostředí, ze dne 22.1.2014 č. j. MÚVB/8598/13/VÝST/BAL-951/2013  

- souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 27.2.2014 č.j. 
MÚVB/1549/14/VÝST/BAL, vydaný Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a 
životního prostředí  

- doklad o zaplacení správního poplatku  
 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 5.3.2014 č.j. ŽP/7581/2014/235/2014 – vrano 
a současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy. V požadovaném termínu nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.   
 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
a) Projektová dokumentace stavby vodního díla byla vypracována oprávněnou osobou, tj.  Ing. Richard 
Hon, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 12/2013. 
 

Projektová dokumentace řeší: 
stavbu studny a odběr podzemní vody z vrtané studny na pozemku p. č. 296/3,  v  k. ú. Nové Sady u Velké 
Bíteše,  hloubka studny je 30,0 m. Zdroj vody bude sloužit k zásobení rodinného domu vodou a k 
zalévání. 
 

b) Majetkoprávní poměry: 
stavba bude realizována na pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše,   p.  p. č. 296/3,  vlastník: 

- Alena Zavřelová, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 
- Ludvík Zavřel, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 

 

c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a 
životního prostředí, dne 22.1.2014 č. j. MÚVB/8598/13/VÝST/BAL-951/2013 územní rozhodnutí,  
souhlas  podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne ze dne 27.2.2014 č.j. 
MÚVB/1549/14/VÝST/BAL.  
 

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního 
zákona, ustanovení § 109 stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:   
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 

- Alena Zavřelová, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 
- Ludvík Zavřel, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
- Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 
- Radek Sladký, Borovník 17, 594 51 Křižanov 
- Lenka Sladká, Borovník 17, 594 51 Křižanov 
- Roman Burian, Nové Sady 81, 595 01 Velká Bíteš 
- Jaroslav Burian, Nové Sady 49, 595 01 Velká Bíteš 
- Pavel Joch, Nové Sady 55, 595 01 Velká Bíteš 
- Jana Jochová, Nové Sady 55, 595 01 Velká Bíteš 
- Jana Baráková, Nové Sady 78, 595 01 Velká Bíteš 

 

e) Posouzení vodoprávního úřadu:  
Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním a užíváním 
stavby nebudou ohroženy obecné ani jiné právem chráněné zájmy. Podle vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí je navržené množství podzemní vody pro jímání daným vodním zdrojem dosažitelné a toto 
množství je v daném prostoru trvale k dispozici z přírodních, permanentně se doplňujících zdrojů. Jímací 
objekt je konstrukčně způsobilý požadované množství odebírat, navržený odběr je možno při dodržení 
výše navržených exploatačních omezení realizovat bez významnějšího negativního vlivu na okolní vodní 
zdroje, využívaný aquifer, na vodu vázané ekosystémy a ani na blízké stavby a zařízení. V průběhu 
správního řízení nebyly uplatněny připomínky, které by bránily vydání vodoprávního rozhodnutí, a to ani 
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ze strany účastníků řízení, ani ze strany dotčených orgánů.  Vodoprávní úřad tedy rozhodl způsobem 
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 300, - Kč byl uhrazen dne 18.12.2013.  

 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 
 
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 11 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 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.  
 
 
 
 

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. 
 
Rozdělovník: 
a) Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 

- Alena Zavřelová, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 
- Ludvík Zavřel, U Stadionu 474, 595 01 Velká Bíteš 

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
- Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 
- Radek Sladký, Borovník 17, 594 51 Křižanov 
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- Lenka Sladká, Borovník 17, 594 51 Křižanov 
- Roman Burian, Nové Sady 81, 595 01 Velká Bíteš 
- Jaroslav Burian, Nové Sady 49, 595 01 Velká Bíteš 
- Pavel Joch, Nové Sady 55, 595 01 Velká Bíteš 
- Jana Jochová, Nové Sady 55, 595 01 Velká Bíteš 
- Jana Baráková, Nové Sady 78, 595 01 Velká Bíteš 

 
b) dotčené orgány (doporučeně):  
- Městský úřad Velká Bíteš,  odbor výstavby a životního prostředí,  Masarykovo nám. 87,  595 01  Velká 
Bíteš 
 
c) na vědomí: 
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
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