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Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ 008 42 168, kterou  

zastupuje na základě plné moci 

Ing. Vojtěch  Joura, Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou    

 

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 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: 

 

Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ 008 42 168, kterou  

zastupuje na základě plné moci 

Ing. Vojtěch  Joura, Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

 

I. vydává stavební povolení 

podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu, ustanovení § 15 vodního zákona a 

ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Nové Sady, lokalita 

Chobůtky, IO 01 Prodloužení místního vodovodu, IO 02 Odvod dešťových vod“, v kraji 

Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Nové Sady, v katastrálním území Nové Sady u 

Velké Bíteše, na pozemcích  parc. č. KN 277, 287/3, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/38, 

291/3, 310/1, 599/1, 599/7, č. h. p. 4 – 15-01-1350-0-00, HGR 656. 

 

Popis stavby: 

IO 01 Prodloužení místního vodovodu 

Z důvodu napojení rozvojové lokality určené k zástavbě RD je navržen vodovodní řad z PE 100 

90 x 8,2 mm SDR 11 v délce 82 m vč. 1 ks H DN 80 a 1 ks Š DN 80. 

 

IO 02 Odvod dešťových vod  

Odvodnění zadaného území (pouze zpevněná místní komunikace) je navrženo jako dešťová 

kanalizace z PVC DN 300 v délce 96,7 m vč. 3 ks RŠ, která je vyústěna do otevřeného příkopu 

lichoběžníkového profilu s opevněným dnem – betonový žlab, šířka ve dně 350 mm, sklon břehů 

1:1,5 v celkové délce 49,7 m  ukončeným vsakovací nádrží  oválného tvaru se sklony svahů 1:1,5 
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, ve dně na celou délku nádrže (18,4 m) bude provedena filtrační vrstva tl.1,2 m,  plocha hladiny 

bude přibližně 126 m2,  retenční objem 80 m3.  

 

Orientační určení (IO 01, 02):  

Začátek     X= 1146580.7             Y=626529.8 

Konec        X= 1146630.8             Y=626355.3 

 

Další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci, kterou vypracoval a potvrdil Ing. Vojtěch Joura- 

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, z 03/2015. 

 

 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a 

ustanovení § 115 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 31.12. 2016. 

4. Budou dodrženy podmínky uvedené v (ve)  : 

a) územním rozhodnutí MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 2.11.2015 pod č.j. 

MÚVB/5752/15/VÝST/BAL 

b) stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, 

ze dne 10.9.2015 pod č.j. KHSV/17908/2015/ZR/HOK/Mal, které je uvedeno v příloze a je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí  

c) závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad 

Sázavou, ze dne 7.9.2015 pod č.j. HSJI-4414-2/ZR-2015, které je uvedeno v příloze a je nedílnou 

součástí tohoto rozhodnutí  

d) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 17.7.2015 pod zn. P11356-

16067359, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

e) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 15.4.2016 pod zn. 5001277544, které je 

uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí   

f) stanovisku  OÚ Nové Sady, ze dne 9.3.2016, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí   

g) stanovisku Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 21.4.2016 pod zn. PM 015554/2016-203/Hoj, 

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. 

   

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu bude doloženo mimo jiné povolení k provozování vodovodu ve 

smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona. 

 

 

 

Odůvodnění 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.2.2016 žádost 

navrhovatele, tj. Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ 008 42 168 zastoupena 

na základě plné moci Ing. Vojtěchem  Jourou, Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou, o 

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:: „Nové Sady, lokalita Chobůtky, IO 01 

Prodloužení místního vodovodu, IO 02 Odvod dešťových vod“, v katastrálním území Nové Sady 
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u Velké Bíteše, na pozemcích  parc. č. KN 277, 287/3, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/38, 

291/3, 310/1, 599/1, 599/7. 

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 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 ustanovení § 4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu.  

 

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona  a správního 

řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 

řízení i dotčeným  orgánům oznámením pod č. j. ŽP/10052/2016/1632/2016 –krivs ze dne 

9.3.2016 a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 7.4.2016. Vodoprávní úřad 

upozornil účastníky řízení, že mohou své námitky uplatnit nejpozději do konce tohoto jednání, 

jinak k nim nebude možno přihlédnout. 

O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.  

Termín dokončení stavby : 31.12.2016 

 

Dokladová část: 

- žádost o stavební povolení k   vodním dílům  

-plná moc  

-výpis z katastru nemovitosti 

-smlouva o právu provést stavbu  s vlastníkem pozemku p.č. 277 v k.ú.. Nové Sady u Velké 

Bíteše 

-kopie z katastrální mapy  

-územní rozhodnutí MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 2.11.2015 pod č.j. 

MÚVB/5752/15/VÝST/BAL/VÝST/815/2015/BAL 

-souhlas dle § 15 stavebního zákona MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP, ze dne 3.12.2015 

pod č.j. MÚVB/8810/15/VÝST/BAL 

-souhrn. vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 22.7.2015 pod č.j. 

ŽP/25046/2015/386/2015-pa 

-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 22.7.2015 pod č.j. 

ŽP/28898/2015/4118/2015-TUNKR 

-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 11.8.2015 pod č.j. 

ŽP/30632/2015/4116/2015-jirik 

-stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze 

dne 10.9.2015 pod pod zn. KHSV/17908/2015/ZR/HOK/Mal  

-souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad 

Sázavou, ze dne 7.9.2015 pod č.j. HSJI-4414-2/ZR-2015 

-vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 17.7.2015 pod zn. P11356-16067359 

-vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 18.6.2015 pod č.j. 624894/15 

-stanovisko OÚ Nové Sady (silniční úřad) ze dne 9.3.2016 

-stanovisko provozovatele vodovodu Obec Nové Sady ze dne 9.3.2016   

-doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 17.3.2016 

-plán kontrolních prohlídek 

-vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 15.4.2016 pod zn. 5001277544 

-stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 21.4.2016 pod zn. PM 015554/2016-203/Hoj 

 

Majetkoprávní poměry: 
Stavba je umístěna na pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše: 

p. č. KN 290/38, KN 599/7, KN 290/19, KN 290/20, KN 290/21, KN 290/22, KN 599/1, KN 

310/1, KN 287/3, KN 291/3 -Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 

p.č. KN 277-Milada Kolková, Nové Sady 2, 595 01 Velká Bíteš  
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Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 

vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  

Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 

zastoupena na základě plné moci 

Ing. Vojtěchem Jourou, Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou    

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu : 

Milada Kolková, Nové Sady 2, 595 01 Velká Bíteš  

E. ON Servisní, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  

E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno 

Zdeněk Poledňa, Nové Sady 62, 595 01 Velká Bíteš 

Jana Poledňová, Nové Sady 62, 595 01 Velká Bíteš 

Josef Kolesa, Tyršova 352, 595 01 Velká Bíteš 

Alena Kolesová, Tyršova 352, 595 01 Velká Bíteš 

Leoš Svoboda, Nové Sady 82, 595 01 Velká Bíteš 

Jana Svobodová, Nové Sady 82, 595 01 Velká Bíteš 

Lada Řezníčková, Nové Sady 32, 595 01 Velká Bíteš 

Lenka Horáková MUDr., Vysoké Popovice 8, 664 84 Vysoké Popovice 

Bohuslava Cahová, Nové Sady 56, 595 01 Velká Bíteš  

Michal Kliment Ing., Nové Sady 68, 595 01 Velká Bíteš 

Jiří Pöschl, Oldřichova 528/43, 128 00 Praha 

Markéta Prášková Mgr., U Stadionu 474, 59501 Velká Bíteš  

Luboš Ventruba, Nové Sady 48, 595 01 Velká Bíteš  

 

 

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 počtu 19 stejnopisů. 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 
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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 

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.  

 

 

 

 

 

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.  

 

Přílohy: 

1) stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, 

ze dne 10.9.2015 pod č.j. KHSV/17908/2015/ZR/HOK/Mal 

2) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad 

Sázavou, ze dne 7.9.2015 pod č.j. HSJI-4414-2/ZR-2015 

3) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 17.7.2015 pod zn. P11356-

16067359 

4) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 15.4.2016 pod zn. 5001277544, 

5) vyjádření OÚ Nové Sady, ze dne 9.3.2016 

6) stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 21.4.2016 pod zn. PM 015554/2016-203/Hoj 
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Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):  

Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, IČ 008 42 168 

zastoupena na základě plné moci 

Ing. Vojtěchem Jourou, Krokočín 9, 675 71 Náměšť nad Oslavou    

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 

Milada Kolková, Nové Sady 2, 595 01 Velká Bíteš  

E. ON Servisní, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží prostřednictvím 

datové schránky)  

E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží prostřednictvím 

datové schránky)  

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 

Zdeněk Poledňa, Nové Sady 62, 595 01 Velká Bíteš 

Jana Poledňová, Nové Sady 62, 595 01 Velká Bíteš 

Josef Kolesa, Tyršova 352, 595 01 Velká Bíteš 

Alena Kolesová, Tyršova 352, 595 01 Velká Bíteš 

Leoš Svoboda, Nové Sady 82, 595 01 Velká Bíteš 

Jana Svobodová, Nové Sady 82, 595 01 Velká Bíteš 

Lada Řezníčková, Nové Sady 32, 595 01 Velká Bíteš 

Lenka Horáková MUDr., Vysoké Popovice 8, 664 84 Vysoké Popovice 

Bohuslava Cahová, Nové Sady 56, 595 01 Velká Bíteš  

Michal Kliment Ing., Nové Sady 68, 595 01 Velká Bíteš 

Jiří Pöschl, Oldřichova 528/43, 128 00 Praha 

Markéta Prášková Mgr., U Stadionu 474, 59501 Velká Bíteš  

Luboš Ventruba, Nové Sady 48, 595 01 Velká Bíteš  

 

Dotčené orgány (doporučeně): 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 

34 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)  

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 

Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)  

MěÚ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 

MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, odbor ŽP-ochrana přírody  

MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, odbor ŽP-ochrana lesa 

Obecní úřad Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš (silniční úřad) 

 

Na vědomí: 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)  
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