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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 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"),
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.8.2014 podal
Ing. Lubomír Horák, IČ 76283542, Na Nivkách 308, Týn, 674 01 Třebíč 1, který
zastupuje na základě plné moci investora VODOVODY A KANALIZACE, IČ 60418885,
Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona ke
stavbě vodního díla:
VODOVOD ROKYTNICKO
"PŘIVADĚČ MARKVARTICE - ČECHOČOVICE"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 957/1, 1168, 1169, 1203, 1204, 1323, 1392, 1397,
1398, 1400, 1412 v katastrálním území Čechočovice, parc. č. 5197 v katastrálním území
Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, parc. č. 84/1, 84/19, 788/1, 792/1, 793/1, 795/1, 821/1,
918, 919, 920, 921, 1032, 1058 v katastrálním území Markvartice u Třebíče, parc. č. 510/1,
511/1, 826/1, 827/2 v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje

Vysočina
./2

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Tel.: 568 896 111

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629
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Název obce a katastrálních území

Čechočovice, Chlístov u Rokytnice nad
Rokytnou, Markvartice u Třebíče,
Rokytnice nad Rokytnou

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

10203630
Markvartický potok
4-16-01-0880
y=660203.47; x=1153566.07
y=657269.21; x=1153197.47

Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)

přívodní síť

Výstavba přivaděče pro napojení budovaných veřejných vodovodů obcí Markvartice a
Čechočovice na skupinový Vodovod Rokytnicko. Přivaděč povede od Rokytnice - místní
části Veverka, v místě vodoměrné šachty na přivaděči Kobylí Hlava směrem k obci
Markvartice, bude veden přes obec Markvartice až k obci Čechočovice, kde bude končit ve
vodoměrné šachtě. Rozvodný řad po obci Čechočovice a Markvartice je řešen
v samostatných vodoprávních povoleních.
SO 101 Vodovodní přivaděč
Přivaděč Veverka - Markvartice – délka 975,0,5 m
Přivaděč Markvartice – Čechočovice – délka 1326,50 m
Přivaděč Markvartice – délka 986,40 m
Celková délka řadů
Materiál řadu

3287,95 m
PE100, SDR 11, DN 110x10 mm

Na vodovodních řadech budou osazeny podzemí hydranty.
Další stavební objekty:
SO 102 Armaturní šachta Veverka
Stávající armaturní šachta v místní části Veverka, kde je napojení na stávající vodovodní
řad, zde bude osazeno dálkově ovládané šoupě, data budou dálkově přenášena.
SO 103 Vodoměrná šachta Markvartice
SO 104 Vodoměrná šachta Čechočovice
Nová monolitická železobetonová vodoměrná šachta na přivaděči pro obec Markvartice a
Čechočovice o vnitřních rozměrech 3,5 x 1,5 m. V každé šachtě bude osazeno šoupě, filtr,
redukční ventil, uklidňovací kusy, vodoměr DN 80, zpětná klapka, šoupě a manometr, bude
zde zřízen obtok vodoměru o DN50, data budou dálkově přenášena. Do šachty bude zřízen
vstup pomocí madla a žebříku, šachta bude odvětrána.
SO 105 Přípojka NN pro VŠ Markvartice
SO 106 přípojka NN pro VŠ Čechočovice
Pro vodoměrné šachty bude zřízena přípojka NN, použitý materiál Cu 48x16, délka přípojky
NN pro VŠ Markvartice bude 53,0 m, délka přípojky NN pro VŠ Čechočovice bude 52,0 m.
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PS 01 Datové přenosy
V armaturní šachtě a vodoměrných šachtách bude zřízen dálkový přenos dat na vodárenský
dispečink.
PS 02 Elektrorozvody VŠ
Ve vodoměrných šachtách bude zřízen slaboproudý rozvod pro napojení elektricky
poháněných zařízení
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Odběry pro pitné účely
Počet zásobovaných obcí
Velikost zásobovaného spotřebiště

Vodovod Rokytnicko
vodovodní řady přívodní
skupinový
zásobování obyvatelstva
2
650

Účel vodoprávního povolení: zásobování obyvatel obcí Markvartice a Čechočovice kvalitní
pitnou vodou.
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 vypracované v 8/2014
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství – Ing. Lubomírem Horákem,
ČKAIT - 1005148, ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti
oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky
stavby realizované po těchto dílčích etapách stavby: před záhozem výkopu s uloženým
vodovodním potrubím. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu
úřadu předem písemně oznámit a to nejméně 7 dní předem.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. 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 kolaudace stavby.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) ze souhlasného stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje
Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, ze dne 6.5.2014 pod č.j.
KRPJ-37674-1/ČJ-2014-161006:
za splnění následujících podmínek:
• příčné či podélné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překopy budou
povoleny jen výjimečně. V případě realizace s překopy se tyto budou provádět po
polovinách vozovky, při zachování jednoho jízdního pruhu širokého minimálně 2,75
m,
• souhlas se uděluje na dobu funkčnosti předmětných inženýrských sítí
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• v případě, že v souvislosti s umístěním inženýrských sítí dojde k omezení silničního
provozu, požadujeme předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k
odsouhlasení.
b) podmínky rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy, ze dne 11.11.2014,
č.j. OD 72900/14 SPIS 14659/2014/PJ
c) podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního
hospodářství pod č.j.: KUJI 25060/2015, Sp. Zn. ODSH 357/2015 Ma/IS,
d) ze závazného stanoviska Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, orgán
ZPF ze dne 15.10.2014 pod zn. OŽP 68815/14-13808/2014/Va: podmínky souhlasu
1. provádění prací bude včas projednáno se všemi vlastníky dotčených pozemků,
náležejících do zemědělského půdního fondu,
2. žadatel (investor) je povinen pro vedení trasy vodovodního přivaděče zajistit na
vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice a její oddělené ukládání od
ostatního výkopu na dotčených zemědělských pozemcích nad výkopovou rýhou
v šíři cca 0,6 m, šíře manipulačního pruhu je navržena cca 6 m, zajistit minimální
dotčení zemědělských pozemků při práci s těžkou mechanizací,
3. po ukončení stavebně-montážních prací budou veškeré povrchy pozemků, na
kterých nebudou umístěny stavby, upraveny do původního stavu a předány jejich
uživatelům,
4. pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační
zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady,
5. při provádění stavby je žadatel (investor) povinen učinit opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt,
6. doba záboru pozemků spadajících do ZPF nepřesáhne dobu 12 měsíců včetně
uvedení d původního stavu a předání zpět k zemědělskému využívání. Pokud by
byla tato doba delší, je investor povinen požádat místně příslušný orgán ochrany
ZPF o dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
e) podmínky územního rozhodnutí stavebního úřadu, Městský úřad Třebíč, odbor
výstavby ze dne 16.9.2009, č.j.: OV 6303/2009 – 27144/09/Jd a změny územního
rozhodnutí ze dne 12.9.2011, č.j.: OV 7446/2011 – 37719/11/Jd
f)

ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní
pracoviště Třebíč ze dne 29.10.2014, zn. KHSV/18441/2014/TR/HOK/Štěp: ..splnění
těchto podmínek
1. Před započetím užívání stavby budou KHS Kraje Vysočina, ÚP Třebíč,
předloženy doklady, že výrobky použité při stavbě, které přicházejí do
přímého styku s pitnou nebo surovou vodu, jsou určené k tomuto účelu.
2. Před započetím užívání stavby bude KHS Kraje Vysočina, ÚP Třebíč,
předložen rozbor vody v rozsahu kráceném ve smyslu vyhlášky č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Vzorky vody budou
odebrány v místě odbočení zásobovacího řadu pro obec Markvartice a na
konci přivaděče.

g) ze závazného stanoviska Drážního úřadu Olomouc ze dne 15.7.2015, zn. MOSOO1371/14-7/Vs DUCR-40524/15/Vs
1. Stavba bude v rozsahu zasahujícím do obvodu a ochranného pásma dráhy
provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této části dokumentace je stavebník povinen předem projednat s drážním
úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
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3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního
provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram
prací, nutní ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně
v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
4. Stavebník je povinen písmeně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše
uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
5. Po ukončení stavby stavebník požádá o vydání souhlasu k provozování
dráhy, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. Zároveň s žádostí
stavebník doloží vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní
ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, k provedení stavby zasahující
do obvodu dráhy.
6. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat vyhlášku
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád
drah, § 11, o volném schůdném prostoru podél koleje. V tomto prostoru nesmí být
skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku
Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26,
611 43 Brno, vydané pod značkou 11777/2015-OŘ BNO-OPS-51/15 ze dne
2.87.2015
8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, ze dne 19.9.2014 pod zn. D8626 16028975
b) ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 23.10.2014 pod zn. 5001020292
c) z vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 17.9.2014, č.j.: 683028/14
d) z vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne
3.10.2014 pod č.j. TR/6067/2014-On
e) z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., ze dne 9.6.2014 pod zn.
TSO/Mu/025791/2014
f)

z vyjádření Ředitelství
6404/ŘSD/39200/2015

silnic

a

dálnic

ČR

ze

dne

10.3.2015,

č.j.:

g) ze stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 13.11.2014, zn. PM052230/2014203/Je
h) ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství
Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 2.7.2015, zn. 11777/2015-OŘ BNO-OPS51/15
9. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
10. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod,
stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo
k jejímu erozivnímu smyvu.
11. Při provádění stavby na území s archeologickými nálezy, je povinností stavebníka již od
doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
V I. s t a n o v u j e
podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla " VODOVOD
ROKYTNICKO "PŘIVADĚČ MARKVARTICE - ČECHOČOVICE" lze užívat jen na základě
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kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas po předložení předepsaných dokladů a
vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby, vydá vodoprávní úřad. Před uvedením
stavby do provozování je třeba vyřídit na Krajském úřadu Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství oprávnění k provozování vodovodu, případně doplnění změny a
předložit k řízení o uvedení do provozu.
V I I. u k l á d á
stavebníkovi povinnost oznámit:
1.

Termín zahájení stavby vodního díla.
Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.

2.

Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět.
Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.
V I I I. s t a n o v u j e

termín pro dokončení stavby: do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Lubomír Horák, nar. 31.3.1980, Na Nivkách 308, Týn, 674 01 Třebíč 1
Odůvodnění
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.4.2014 žádost Ing. Lubomíra
Horáka, IČ 76283542, Na Nivkách 308, Týn, 674 01 Třebíč 1, který zastupuje na základě
plné moci investora VODOVODY A KANALIZACE, IČ 60418885, Kubišova 1172/11, HorkaDomky, 674 01 Třebíč 1 o stavební povolení na výše uvedenou stavbu " VODOVOD
ROKYTNICKO "PŘIVADĚČ MARKVARTICE - ČECHOČOVICE".
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c a 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 dalšími
doklady, a to:
• 2 x projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství – Ing. Lubomírem Horákem, ČKAIT - 1005148od společnosti
AF-CityPlan, Jindřišská 17, Praha, č. zakázky 13-2-250
• kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby
vodního díla a doložení vlastnictví
• vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, ze dne 19.9.2014 pod zn. D8626 –
16028975
• stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 23.10.2014 pod zn. 5001020292
• vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 17.9.2014, č.j.: 683028/14
• vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne
3.10.2014 pod č.j. TR/6067/2014-On
• vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., ze dne 9.6.2014 pod zn.
TSO/Mu/025791/2014
• vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 10.3.2015, č.j.: 6404/ŘSD/39200/2015
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stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 13.11.2014, zn. PM052230/2014-203/Je
souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno,
Kounicova 26, 611 43 Brno ze dne 2.7.2015, zn. 11777/2015-OŘ BNO-OPS-51/15
vyjádření LESY České republiky, s.p., Lesní správa Třebíč ze dne 6.11.2014, č.j.:
LCR148/001179/2014
vyjádření ČD-Telematika ze dne 17.2.2015, zn. 3477/2015
stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní
odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, ze dne 6.5.2014 pod č.j. KRPJ-37674-1/ČJ-2014161006
rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy, ze dne 11.11.2014, č.j. OD
72900/14 SPIS 14659/2014/PJ
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního
hospodářství pod č.j.: KUJI 25060/2015, Sp. Zn. ODSH 357/2015 Ma/IS
závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, orgán ZPF
ze dne 15.10.2014 pod zn. OŽP 68815/14-13808/2014/Va
územní rozhodnutí stavebního úřadu, Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ze dne
16.9.2009, č.j.: OV 6303/2009 – 27144/09/Jd a změna územního rozhodnutí ze dne
12.9.2011, č.j.: OV 7446/2011 – 37719/11/Jd
souhlas Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby ze dne 25.9.2014, č.j.: OV
63369/14 – SPIS 13045/2014/Jd
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště
Třebíč ze dne 29.10.2014, zn. KHSV/18441/2014/TR/HOK/Štěp
závazné stanovisko Drážního úřadu Olomouc ze dne 15.7.2015, zn. MOSOO1371/14-7/Vs DUCR-40524/15/Vs
závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 10.11.2014, sp. zn.: 50129/20146440-OÚZ-BR
vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury ze dne 11.9.2014, č.j.: OŠK
62413/14-SPIS 12693/2014/Ol
sdělení Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana ovzduší ze dne
30.10.2014 pod zn. OŽP 70770/14-SPIS 14474/2014/Pl
vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana přírody a
krajiny ze dne 22.10.2014 pod zn. OŽP 69184/14-SPIS 14124/2014/Kou
závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana
PUPFL ze dne 14.11.2014 pod zn. OŽP 74748/14-SPIS 15173/2014/Ro
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor
Třebíč, ze dne 30.9.2014 pod č.j. HSJI-4877-2/TR-2014
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi VODOVODY A
KANALIZACE a Správou železniční dopravní cesty ze dne 5.8.2015
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi obcí Čechočovice a
Vlastimilem a Vlastou Ferdovými ze dne 21.5.2015
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
Ing. Petrem Filippi ze dne 23.9.2015
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Ředitelství silnic a
dálnic ČR, s.p.o. a VODOVODY A KANALIZACE ze dne 12.5.2015
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi Ředitelství silnic a
dálnic ČR, s.p.o. a VODOVODY A KANALIZACE ze dne 3.4.2015
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi VODOVODY A
KANALIZACE a Krajem Vysočina ze dne 9.12.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a obcí Čechočovice ze dne 31.3.2015
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smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a obcí Markvartice ze dne 31.3.2015
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Janem a Jaroslavou Noskovými ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Boženou Dočekalovou ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Pavlem Hrnčířem ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Jiřím Hobzou ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Vladimírou Pokornou ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Miloslavem Svobodou ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Růženou Svobodovou ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Petrem Stoklasem ze dne 23.9.2014
smlouva o uložení části vodovodní sítě uzavřená mezi VODOVODY A KANALIZACE
a Marií Stoklasovou ze dne 23.9.2014
seznamem vlastníků sousedních pozemků
plná moc k zastupování

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
veřejnou vyhláškou dne 27.4.2015 pod č.j.: OŽP 27147/15-SPIS OŽP 3630/2015/Kr.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry v místě plánované stavby byly dobře známy a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že do vydání stavebního
povolení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.
Rovněž stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu.
Do vydání rozhodnutí nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
Projektovou dokumentaci stavby VODOVOD ROKYTNICKO "PŘIVADĚČ MARKVARTICE ČECHOČOVICE" " vypracoval v 8/2014 autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství – Ing. Lubomír Horák, ČKAIT – 1005148.
Projektová dokumentace stavby řeší:
Výstavbu vodovodního přivaděče, který by měl zajistit zásobování pitnou vodou pro obce
Čechočovice a Markvartice. Napojení bude na stávající skupinový vodovod Rokytnicko.
Rozvodné řady v obcích Čechočovice a Markvartice jsou řešeny samostatnými projektovými
dokumentacemi.
Podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby vodního díla.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, dotčení veřejných zájmů:
• stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní
odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru
dopravy, rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního
hospodářství, závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního
prostředí, orgán ZPF, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina,
územní pracoviště Třebíč, závazné stanovisko Drážního úřadu Olomouc, závazné
stanovisko Ministerstva obrany, vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor školství a
kultury, sdělení Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana
ovzduší, vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ochrana
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přírody a krajiny, závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního
prostředí, ochrana PUPFL, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina, územní odbor Třebíč.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad - Městský úřad Třebíč, odbor výstavby územní
rozhodnutí ze dne 16.9.2009, č.j.: OV 6303/2009 – 27144/09/Jd a změnu územního
rozhodnutí ze dne 12.9.2011, č.j.: OV 7446/2011 – 37719/11/Jd, dále souhlas ze dne
25.9.2014, č.j.: OV 63369/14 – SPIS 13045/2014/Jd.
Majetkoprávní vztahy:
Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví subjektů a osob, se kterými má žadatel
uzavřené dohody umožňující provedení stavby. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků
sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto
pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.
Zásadní námitky či připomínky neuplatnili.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad ověřil, že oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
bylo vyvěšeno u města Třebíč a obce Čechočovice, Markvartice, Chlístov a městysu
Rokytnice nad Rokytnou na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dní).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky
řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27
správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného
způsobu jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejích
prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotřena
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva
k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:
Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno , přípravy
staveb, Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p., Správa Jihlava, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, správa Brno, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,, divize Třebíč, E.ON
Česká republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční
služby, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč, Povodí
Moravy, s.p., provoz Jihlava, Lesy České republiky, s.p., Agentura hospodaření s
nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, ČD - Telematika, a.s.,
servis kabelových sítí Brno, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, České dráhy, a.s., Odbor správy nemovitostí, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Jan Nosek, Jaroslava Nosková,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Božena Dočekalová, Městys Rokytnice nad Rokytnou,
Obec Markvartice, Pavel Hrnčíř, Jiří Hobza, Vladimíra Pokorná, Miloslav Svoboda,
Růžena Svobodová, Obec Čechočovice, Obec Chlístov, Petr Stoklas, Marie
Stoklasová, Ing. Vlastimil Ferda, Vlasta Ferdová, Ing. Petr Filippi, VODOVODY A
KANALIZACE, Kraj Vysočina
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů
byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.
Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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, odboru životního prostředí a zemědělství, se
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč,
odboru životního prostředí.
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 správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč a obec Čechočovice, Markvartice, Chlístov a městys Rokytnice nad
Rokytnou se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po
dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský
úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne:
……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3.9.2014.
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Přílohy pro žadatele:
1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena” - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky):
§ 27 odst. 1 správního řádu
Ing. Lubomír Horák, Na Nivkách č.p. 308, Týn, 674 01 Třebíč 1
§ 27 odst. 2 správního řádu (doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno , přípravy
staveb, Průmyslová 21, 669 02 Znojmo, IDDS: uccchjm
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p., Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, IDDS: zjq4rhz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,, divize Třebíč, IDDS: siygxrm
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, IDDS: 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, IDDS: m49t8gw
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15
ČD - Telematika, a.s., servis kabelových sítí Brno, IDDS: dgzdjrp
České dráhy, a.s., Odbor správy nemovitostí, IDDS: e52cdsf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Jan Nosek, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Jaroslava Nosková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Božena Dočekalová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 99, 675 22 Stařeč
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea
Obec Markvartice, IDDS: vjua4dj
Pavel Hrnčíř, Luční č.p. 797/28, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Jiří Hobza, Markvartice č.p. 27, 675 22 Stařeč
Vladimíra Pokorná, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 51, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Miloslav Svoboda, Markvartice č.p. 66, 675 22 Stařeč
Růžena Svobodová, Markvartice č.p. 66, 675 22 Stařeč
Obec Čechočovice, IDDS: y5tarqz
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z
Petr Stoklas, Čechočovice č.p. 108, 675 22 Stařeč
Marie Stoklasová, Čechočovice č.p. 12, 675 22 Stařeč
Ing. Vlastimil Ferda, Číhalín č.p. 75, 675 07 Čechtín
Vlasta Ferdová, Číhalín č.p. 75, 675 07 Čechtín
Ing. Petr Filippi, Náměstí J. Gurreho č.p. 2, 373 24 Římov
účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků (§ 109 písm. e) a písm. f) stavebního
zákona) – jejich identifikace uvedením parcelního čísla pozemků
p.č. 5202 v katastrálním území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 827/4, 511/7, 512/1
v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou, 930, 1048, 1031, 1030, 29, 28, 27, 26, 279/7,
178/3, 1043,1042, 1041, 1039, 1037, 1035, 1034, 1033, 393/18, 393/11, 792/3, 278/7, 32,st.,
792/6, 36 st., 41 st., 278/3, 279/5, 42 st., 24 st., 23 st., 26 st., 27 st., 28 st., 29 st., 30 st., 31
st., 788/3, 22 st., 24, 21/1 st., 21/2 st., 15 st., 16 st., 28/2, 28/3, 28/1, 33/2, 2/1 st., 2/2 st., 25
st., 3 st., 4/1 st., 4/2 st., 5/1 st., 5/2 st., 7/1 st., 3 st., 50, 78/2, 794/1, 54/6, 50 st., 54/17, 806,
1196, 10 st., 11 st., 12 st., 10, 14 st., 13/1 st., 13/3 st., 54/14, 796/3, 93/1, 54/36, 54/37,
54/10, 54/11, 54/12, 76/3, 76/4, 76/5, 75/1, 914/1, 75/2, 93/11, 795/2, 141 st., 76/1, 76/6,
77/1, 77/3, 71/2, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/9, 84/10, 85/1, 84/2, 84/3, 84/4,
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84/16, 51 st., 53 st., 55 st., 56 st., 57 st., 58 st., 59 st., 60 st., 1019/1, 84/22, 84/23, 820/5,
820/2, 820/3, 917 v katastrálním území Markvartice u Třebíče, 1324, 1322, 1216, 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1271, 1269, 1268, 1307, 1267, 724, 1207, 1205, 1191,
1413, 1208, 1435, 1410, 1 st., 140 st., 676, 720, 721, 725/2, 727, 728/1 v katastrálním území
Čechočovice
Dotčené orgány (datovou schránkou):
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Policie České republiky, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč,
IDDS: vzxiuw8
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám.
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám.
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6,
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, PUPFL, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní
Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01
Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, odd. památkové péče, Karlovo nám. č.p.
104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní
Město, 674 01 Třebíč 1
Na vědomí:
Městský úřad Třebíč, odbor kanceláře vedení města (s žádostí o vyvěšení), Karlovo nám.
č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Městys Rokytnice nad Rokytnou (s žádostí o vyvěšení), Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67,
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea
Obec Markvartice (s žádostí o vyvěšení), Markvartice č.p. 67, 675 22 Stařeč
Obec Markvartice, IDDS: vjua4dj
Obec Čechočovice, IDDS: y5tarqz
Obec Čechočovice (s žádostí o vyvěšení), Čechočovice č.p. 79, 675 22 Stařeč
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z
Obec Chlístov, (s žádostí o vyvěšení), Chlístov č.p. 11, 675 22 Stařeč
VODOVODY A KANALIZACE, IDDS: fkpv6n9
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