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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně
příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona
posoudil žádost, kterou dne 17.10.2018 podal
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4,
591 01 Žďár nad Sázavou 1
(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto posouzení žadateli:
I.
podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94j odst. 1 a § 94p stavebního zákona a § 7a vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
v platném znění,
vydává společné povolení
k provedení stavby vodního díla, tj. „Račice – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „stavba“) na místě:
Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Račice, pozemky parc. č. 12/1, 44/1, 206/1, 206/2, 523,
547/1, 547/6, 547/11 v katastrálním území Račice u Dlouhého.
Účel vodního díla
Stavba pro vedení pitné vody.
Druh vodního díla
Vodovodní řad: § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Popis stavby
SO 01 Vodovodní řad V-1 z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 218,0 m bude napojen na
stávající vodovodní řad PE d 90 (VB1 X: 1 123 579,26, Y: 628 399,11), pod opěrnou zdí a v křížení s
krajskou komunikací bude uložen v ocelové chráničce (D 152/8, 2,0 m a 8,5 m) a ukončen hydrantem
kalníkem (VB16 X: 1 123 643,09, Y: 628 385,71). Na vodovodní řad budou osazeny 4 hydranty DN80
(3x podzemní, 1x nadzemní) včetně 4 ks sekčních uzávěrů DN 80 a bude přepojeno a nově napojeno 10
ks vodovodních přípojek (9x PE d 32 v délce 8,0 m a 1x PE d 50 v délce 1,0 m).
SO 02 Vodovodní řad V-2, V-3
- řad V-2 z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 107,5 m, bude napojen na vodovodní řad V-1
(VB8 X: 1 123 608,55 Y: 628 300,79) a v místě napojení osazen sekčním uzávěrem DN80, v křížení
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s krajskou komunikací bude uložen v ocelové chráničce (D 152/8, 8,0 m) a ukončen podzemním
hydrantem DN80 včetně sekčního uzávěru (VB24 X: 1 123 603,88, Y: 628 220,07). Pro zabezpečení
stávající studny v blízkosti řadu V-2 (staničení 0,0364) bude v rýze výkopu provedeno jílové těsnění.
- řad V-3 z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 22,0 m, bude napojen na vodovodní řad V-2
a v místě napojení osazen sekčním uzávěrem DN80, pod opěrnou zdí bude uložen v ocelové
chráničce (D 152/8, 2,0 m) a ukončen podzemním hydrantem DN80 včetně sekčního uzávěru (VB25
X: 1 123 645,79, Y: 628 248,95).
Celkově bude na řady V-2, V-1 přepojeno a nově napojeno 9 ks vodovodních přípojek (8x PE d 32
v délce 22,0 m a 1x PE d 50).
Dále podle ověřené projektové dokumentace stavby.
II.
pro umístění a provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení
§ 115 odst. 1 stavebního zákona stanovuje tyto podmínky a povinnosti:
1. Přesné umístění stavby bude v souladu s koordinační situací (výkres C-3) v měřítku 1:500, která je
součástí projektové dokumentace, kterou zpracovala oprávněná osoba Ing. Milan Cifr,
IČO 60787741, Višňová 862, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky pro stavby vodovodních řadů,
kanalizačních stok a objektů souvisejících, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (podle ustanovení § 2 odst. 2
písm. b) stavebního zákona).
5. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
6. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
7. Pro zabezpečení stávající studny v blízkosti řadu V-2 (staničení 0,0364) bude v rýze výkopu
provedeno jílové těsnění a dodržen návrh opatření uvedený v předloženém hydrogeologickém
vyjádření:
- Před zahájením výkopových prací bude kopaná studna osazena automatickým sledováním úrovně
hladiny podzemní vody.
- Pro stavbu bude zajištěn hydrogeologický dozor, který bude provádět sled a dokumentaci
výkopových prací.
8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí:
1. Během prací nesmí být na silnicích a jejich součástech skladován žádný materiál, silnice
a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Nesmí dojít
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Při užití silnice nebo místní komunikace jiným než
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena (překop, protlak, výkop, stání
vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu aj.), je třeba povolení příslušného silničního
správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemní komunikace požádá žadatel zdejší odbor
dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací. V případě potřeby, o povolení
uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace požádá žadatel
minimálně 30 dní před zahájením prací. Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo
veřejně přístupné účelové komunikace je možné osadit až po vydání samostatného přípisu
vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního
značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky
č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.
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Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany
přírody a krajiny:
2. Při realizaci plánované akce bude maximálně šetřena vzrostlá zeleň. Bude dodržena ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech. Pokud bude bezpodmínečně nutné kácet vzrostlé dřeviny požádá investor o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti bude navržena náhradní výsadba, která zmírní
ekologickou a estetickou újmu.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad
Sázavou:
3. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého
vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady
o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený
rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody,
bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133,
591 21 Žďár nad Sázavou:
4. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas ke stavbě budou doloženy: zápis o předání a převzetí
stavby (příp. zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby), atesty a prohlášení o shodě
a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební, doklady o zdravotní
nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb., doklad
o provedené dezinfekci vodovodního potrubí, doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených
stavbou, doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby, doklady o způsobu
likvidace vzniklých odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů v platném znění, protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí,
dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě – část stavební,
krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 252/2004 Sb., geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí
MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Odd. TSÚ, Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou (dále
jen „KSÚS“):
5. Stavbou bude dotčena silnice III/3886 dvěma překopy v tělese silnice. V případě realizace
překopu bude opraven kryt komunikace v délce 5 metrů. S tímto dotčením souhlasíme za
předpokladu dodržení technických podmínek, které budou stanoveny ve smlouvě (vyjádření)
KSÚS před vydáním rozhodnutí silničního správního orgánu. Všechny vnější znaky (uzávěry,
hydranty …) požadujeme umístit mimo těleso silnice.
6. V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení NN (dále jen „vedení“) provozované
E.ON Distribuce, a.s. zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice (dále jen „ECZR“). ECZR souhlasí s činností v ochranném pásmu (dále jen
„OP“) vedení ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V OP vedení
budou přiměřeně dodrženy podmínky ustanovení § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění. Zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí
dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o
místa křížení, souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a
podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni. Objednání
přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení (zajistí zaměstnanec ECZR). Nebudeli možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací
povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů
zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy (vytyčení kabelů NN: tel. 545143692). V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého vedení (podložení, vyvěšení,…), označení
výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky si vyhrazujeme při
vytýčení našeho zařízení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení
stavby s vedením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole
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křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního
nebo stavebního deníku. Po dokončení musí stavba odpovídat příslušným normám, zejména PNE
33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN
EN 61 936-1. Po dokončení stavby v OP vedení je bez souhlasu vlastníka zakázáno zřizovat
stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
provádět zemní práce. V OP podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět
mechanismy o hmotnosti nad 6 t, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m.
Veškerá stavební činnost v OP vedení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování ECZR bude neprodleně ohlášeno (800 225 577).
7. Stavbou bude dotčen STL plynovod IPE DN 63(dále „plynovod“) společnosti QUANTUM, a.s.,
Brněnská 212, 682 01 Vyškov. Křížení a souběh vodovodu s plynovodem musí být v souladu
s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Budované šachty musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou
vzdálenost dle této normy. Kabel bude uložen do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka.
Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi
chráničkou a plynovodem bude zhutněná vrstva min. 0,1 m. Výkop v ochranném pásmu 1 m od
plynovodu nutno provádět pouze ručně. Při křížení plynovodu protlakem nutno odhalit části
plynovodu, aby nedošlo k jeho poškození. O přesné vytyčení plynovodu po jednotlivých částech
požádat tel. kancelář (607 593 936, 602 581 638). Obnažený plynovod zajistit po dobu stavby
před poškozením. Před provedením záhozu plynovodu přizvat pracovníka společnosti
k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech. Dodržení podmínek
bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému budeme přizváni.
8. V zájmovém území se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“)
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Kanalizace bude uložena v místě křížení pod kabelovou trasu. Před záhozem přizve stavebník
nebo žadatel pracovníka naší společnosti (tel. 724 053 840, dále jen „POS“) ke kontrole křížení
a případného dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné
výkop zahrnout. Další povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných
podmínkách ochrany SEK: Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při
provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií, řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a učinit veškerá opatření k ochraně SEK před poškozením, tyto povinnosti má i k SEK,
které se nachází mimo zájmové území. Je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Zjištěný
rozpor mezi údaji v situačním výkresu (je přílohou vyjádření) a skutečným stavem nejpozději den
(kalendářní) následující po zjištění takové skutečnosti oznámí POS. Stavebník, žadatel, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději
kalendářní den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit POS (238 462 690). Stavebník
je povinen před započetím jakýchkoliv zemních prací na stavbě vytýčit trasu SEK na terénu
(podle příslušných předpisů), s vytýčenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které
budou, anebo by mohly činnosti provádět, pět pracovních dnů před započetím jakýchkoliv prací
na stavbě oznámit zahájení prací POS. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly
nebo stavební mechanizací, dokud nebude zabezpečena proti mechanickému poškození (např.
silničními betonovými panely). Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět
v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jeho stability. Odkryté vedení zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové
dokumentaci a skutečností bezodkladně práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích
pokračovat teprve poté, co od POS získá písemný souhlas k pokračování. Stavebník není
oprávněn: manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti.
Na trase a v OP SEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah
a konstrukci zpevněných ploch, užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a
pomocné prvky SEK, bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně
odkrytými prvky SEK, či jakýmkoliv jiným zařízením SEK a není oprávněn umístit nad trasou
kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. V místech, kde
úložný kabel vstupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce
velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Tři pracovní dny před zakrytím vedení vyzvat
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POS ke kontrole. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas
POS se zakrytím.
9. 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
staveništi do ukončení stavby.
10. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Po provedení výkopových prací a položení potrubí před záhozem.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
III.
stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
1. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení
stavby, geodetické zaměření stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokoly o předání a
převzetí inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokol z měření
vodivosti vyhledávacího vodiče, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem,
geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie zápisů ze stavebního deníku, laboratorní rozbor
vody po dezinfekci potrubí vodovodu, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o
nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591
01 Žďár nad Sázavou 1.

Odůvodnění:
Vodoprávní úřad obdržel dne 17.10.2018 od žadatele žádost o společné povolení stavby. Tímto dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření
čj. MUNMNM/6467/2018 ze dne 11.6.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa na úseku
odpadového hospodářství, závazné stanovisko čj. MUNMNM/8045/2018-1 ze dne 11.7.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního
plánování, závazné stanovisko čj. MUNMNM/7472/2018-1 ze dne 27.6.2018.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město na Moravě, vyjádření čj. MUNMNM/7227/2018/1 ze dne 17.6.2018 a rozhodnutí
čj. MUNMNM/11032/2018/2 o povolení zvláštního užívání místní komunikace, – uložení
inženýrských sítí ze dne 5.9.2018.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné stanovisko čj. KHSV/10390/2018/ZR/HOK/Mal ze
dne 17.5.2018.
- HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, závazné
stanovisko čj. HSJI-2444-2/ZR-2018 ze dne 24.5.2018.
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
160 01 Praha 6, závazné stanovisko sp. zn. 4768/71028/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 19.7.2018.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko čj. PM-7309/2018/5203/Vrab ze dne
18.7.2018.
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Odd. TSÚ, Jihlavská č.p. 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,
čj. KSAUSVPO1/6333/2018 ze dne 7.6.2018.
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21
Žďár nad Sázavou, vyjádření čj. ZR/2041/2018-Mr ze dne 30.5.2018.
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E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření zn. P1135616251860 ze dne 17.5.2018 a E.ON Česká republika, s.r.o., zn. J13947-16256671 ze dne 18.6.2018.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3, vyjádření čj. 623217/18
ze dne 29.5.2018.
QUANTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, vyjádření čj. 170/JF/2018 ze dne 17.5.2018.
Obecní úřad Račice, Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová, vyjádření zn. 0602 ze dne 11.6.2018.

Vodoprávní úřad oznámil dne 22.11.2018 pod čj. MUNMNM/29101/2018/23 zahájení řízení známým
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti veřejnou vyhláškou, neboť záměr je umisťovaný
v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na 8.1.2019 s upozorněním, že závazná stanoviska dotčených orgánů,
námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.
Dne 19.12.2018 podal účastník řízení pan Jiří Michal, Račice 6, 592 55 Bobrová, po nahlédnutí do
projektové dokumentace stavby, připomínky, které byly projednány při veřejném ústním jednání, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Milan Cifr, IČO 60787741, Višňová
862, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem v dubnu 2018 pod číslem zakázky 180312 řeší umístění
a provedení stavby rekonstrukce vodovodu v obci Račice.
Hydrogeologické vyjádření k možnosti ovlivnění stávající kopané studny stavbou vodovodu, zpracovala
dne 29.6.2018 oprávněná organizace ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na
Moravě.
K dotčení pozemků p.č. 12/1 (Koktavý František, Koktavá Eva), p.č. 44/1, 206/1, 206/2, 547/11 (Novotný
Libor), p.č. 547/1, 547/6 (obec Račice) a p.č. 523 (Kraj Vysočina), vše v k.ú. Račice u Dlouhého, byly
doloženy souhlasy jejich vlastníků vyznačené v situačním výkresu předložené projektové dokumentace.
Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr 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, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 27.11.2018
(v.s. 1013111615).
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního
a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a s dotčenými orgány a neshledal důvody
bránící povolení. Obec Račice nemá na svém území vydaný územní plán. Dotčené pozemky jsou dle
Vymezení zastavěného území obce Račice součástí zastavěného území, ve kterém je realizace záměru,
který má charakter stavby technické infrastruktury, přípustná. Navržený záměr je rovněž v souladu s cíli
a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné technické požadavky na stavby. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Připomínkami účastníka řízení Jiřího Michala, Račice 6, 592 55 Bobrová, které se týkají napojení nové
přípojky k RD č.p. 6 na parcele č. 10 a dořešení stížnosti na odpojení přípojky k budově na parcele č. 11,
vše v k.ú. Račice u Dlouhého, se vodoprávní úřad nemusí zabývat, neboť výstavba nových přípojek není
předmětem tohoto řízení. K uvedenému alespoň sděluje, že přepojení stávající vodovodní přípojky
k rodinnému domu č.p. 6, k.ú. Račice u Dlouhého, je řešeno v předmětné projektové dokumentaci a bude
provedeno při realizaci rekonstrukce vodovodu. Zbudování přípojky k budově na parcele č. 11,
k.ú. Račice u Dlouhého, je věcí majitele nemovitosti, kterému bude umožněno připojení nové přípojky na
rekonstruovaný vodovodní řad. Realizace rekonstrukce vodovodu se předpokládá v období květen až říjen
roku 2019.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Vypořádání se s připomínkami veřejnosti: Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Račice, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Kraj
Vysočina, E.ON Česká republika, s. r. o., QUANTUM, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
František Koktavý, Eva Koktavá, Libor Novotný, Jiří Špatka, Pavel Špatka, Patro s.r.o., Milan Martinek,
Miroslav Martinek, Jan Jež, Ing. Vladimír Schneider, Ing. Jiřina Schneiderová, Jiří Michal, Miloslav
Bartoň, Michaela Peterová, Jan Petera, Aleš Petera, Bc. Petra Pustinová, Robert Štohandl, Kamil
Bojanovský, Jitka Bojanovská, Josef Toman, Petr Hořínek, Dagmar Hořínková, Jan Krejsek, Věra
Krejsková.

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 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na
Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající
se prováděné stavby, musí být veden stavební deník.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na
ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce.
Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................
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Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou a prostřednictvím datové schránky
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IDDS: 2cgw8dt
Obec Račice, IDDS: fhhaxat
František Koktavý, Voldán č.p. 989, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Eva Koktavá, Račice č.p. 3, 592 55 Bobrová
Libor Novotný, Pokojov č.p. 16, 592 14 Nové Veselí
Jiří Špatka, Čechova č.p. 1455/20, 594 01 Velké Meziříčí
Pavel Špatka, Buková č.p. 5, 592 12 Nížkov
Patro s.r.o., IDDS: 9ta4zk8
Milan Martinek, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 21, 592 31 Nové Město na Moravě
Miroslav Martinek, Račice č.p. 11, 592 55 Bobrová
Jan Jež, IDDS: 639hp68
Ing. Vladimír Schneider, Filipínského č.p. 678/11, Židenice, 615 00 Brno 15
Ing. Jiřina Schneiderová, Filipínského č.p. 678/11, Židenice, 615 00 Brno 15
Jiří Michal, Račice č.p. 6, 592 55 Bobrová
Miloslav Bartoň, Račice č.p. 7, 592 55 Bobrová
Michaela Peterová, Račice č.p. 9, 592 55 Bobrová
Jan Petera, Račice č.p. 28, 592 55 Bobrová
Aleš Petera, Bobrová č.p. 36, 592 55 Bobrová
Bc. Petra Pustinová, Drobného č.p. 1311, 592 31 Nové Město na Moravě
Robert Štohandl, Bobrová č.p. 156, 592 55 Bobrová
Kamil Bojanovský, Moravská č.p. 834/40, Tuřany, 620 00 Brno 20
Jitka Bojanovská, Moravská č.p. 834/40, Tuřany, 620 00 Brno 20
Josef Toman, Račice č.p. 2, 592 55 Bobrová
Petr Hořínek, Račice č.p. 5, 592 55 Bobrová
Dagmar Hořínková, Račice č.p. 5, 592 55 Bobrová
Jan Krejsek, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
Věra Krejsková, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS:
3qdnp8g
Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): veřejnou vyhláškou
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: st. 21, st. 26, 2/3, 5, 5/1, 5/2, 6, 9,
15/2, 28/1, 28/3, 37, 38, 44/2, 46/1, 543/1 v katastrálním území Račice u Dlouhého.
Veřejnost: veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (doporučeně)
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam
HZS kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa v oblasti odpadového
hospodářství, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Račice, Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Račice, Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová

