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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
V e ř e j n á   v y h l á š k a 

 
 

Výroková část: 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 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 společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") podle ustanovení § 94j odst 2), posoudil v souladu s ustanovením § 94o stavebního 
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.10.2021 podal 

VODOVODY A KANALIZACE, IČ 60418885, Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 674 01  
Třebíč 1, 
kterou zastupuje AQUA PROCON s.r.o., IČ 46964371, Palackého třída 768/12, Královo 
Pole, 612 00  Brno 12 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. v y d á v á   p o v o l e n í  

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona k nakládání s podzemními 
vodami - k jejich odběru (dále jen „nakládání s vodami“) na místě: 

 

Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ Římov a Štěměchy výtlačný 
řad surové vody Veverka -Pokojovice 
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Kraj Vysočina 
Název obce Třebíč, městys Stařeč, Rokytnice nad 

Rokytnou, Římov, Štěměchy, Čáslavice, 
Pokojovice, Chlístov, Heraltice 

Identifikátory katastrálních území 769738, 755257, 750034, 740993, 745731, 
763314,618501, 638382, 651338,638366 

Názvy katastrálních území Třebíč, Kracovice, Slavice, Rokytnice nad 
Rokytnou, Římov na Moravě, Štěměchy, 
Čáslavice, Pokojovice, Chlístov, Heraltice 

Číselný identifikátor vodního toku 10202912, 10197425,10196903,10100032, 
10191793,10193940,10441294,10203206 

Název vodního toku Dašovský potok, Římovka, PP Římovky, PP 
Římovky, Rokytná, Chlístovský potok, vodní 
linie, bezejmenný, Stařečský potok 

Čísla hydrologického pořadí 4-16-03-0030, 4-16-03-0020, 4-16-03-0010, 
4-16-01-0880 

Vodní útvar povrchových vod DYJ_1110 Rokytná od pramene po tok 
Rokytka 

Vodní útvar podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
 
UMÍSTÉNÍ VRTŮ: 
HV 11  parc.č. 577/,k.ú.Čáslavice  X:1 156 682.42 Y:661 347.04 
HV 12  parc.č. 577/2 k.ú Čáslavice  X:1 156 474.59 Y:661 573.29 
HV 13   parc.č.577/2 k.ú.Čáslavice  X:1 156 315.61 Y:661 872.01 
HV 14  parc.č. 558k.ú. Římov na Moravě X: 1 156 210.49 Y:661 914.36 
HV 15  parc.č. 558k.ú. Římov na Moravě X:1 156 182 18 Y:662 032.35 
HV 16  parc.č. 577/2 k.ú Čáslavice  X:1 156 466.44 Y:661 501.65 
  parc. č.528/8k.ú.Římov na Moravě  
HV 1  parc.č. 650/7 k.ú.Římov na Moravě X:1 154 549.17 Y:660 889.89 
HV 2  parc.č. 650/7 k.ú.Římov na Moravě X:1 154 470.52 Y:660 947.75 
HV 4  parc.č. 650/3 k.ú.Římov na Moravě X:1 154 793.38 Y:661 193.62 
HV 5  parc.č. 650/3 k.ú.Římov na Moravě X:1 154 859.72 Y:660 782.98 
HV 6  parc.č. 650/3 k.ú.Římov na Moravě X:1 154 904.04 Y:660 729.84 

 

v tomto rozsahu: 
Údaje o povoleném množství odběru 
Vrt HV-11 
Průměrný povolený odběr 3,2 l/s 
Maximální povolený odběr  3,5 l /s 
Maximální měsíční povolený odběr  9 072 m3/měs 
Roční povolený odběr  110 000 m3/rok 
Vrt HV-12 
Průměrný povolený odběr  1,0 l/s 
Maximální povolený odběr  1,1 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  2 851 m3/měs 
Roční povolený odběr  35 000 m3/rok 
Vrt HV-13 
Průměrný povolený odběr  3,2 l/s 
Maximální povolený odběr  3,2 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  8 294 m3/měs 
Roční povolený odběr  101 000 m3/rok 
Vrt HV-14 
Průměrný povolený odběr  3,5 l/s 
Maximální povolený odběr  4,5 l/s 
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Maximální měsíční povolený odběr  11 664 m3/měs 
Roční povolený odběr  142 000 m3/rok 
Vrt HV-15 
Průměrný povolený odběr  0,8 l/s 
Maximální povolený odběr  1,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  2 592 m3/měs 
Roční povolený odběr  32 000 m3/rok 
Vrt HV-16 
Průměrný povolený odběr  3,0 l/s 
Maximální povolený odběr  3,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  7 776 m3/měs 
Roční povolený odběr  94 000 m3/rok 
  
  
Vrt HV-1 
Průměrný povolený odběr  1,3 l/s 
Maximální povolený odběr  1,3 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  3 370 m3/měs 
Roční povolený odběr  41 000 m3/rok 
Vrt HV-2 
Průměrný povolený odběr  0,8 l/s 
Maximální povolený odběr  1,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  2 592 m3/měs 
Roční povolený odběr  32 000 m3/rok 
Vrt HV-4 
Průměrný povolený odběr  1,9 l/s 
Maximální povolený odběr  1,9 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  4 925 m3/měs 
Roční povolený odběr  60 000 m3/rok 
Vrt HV-5 
Průměrný povolený odběr  1,0 l/s 
Maximální povolený odběr  1,0 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  2 592 m3/měs 
Roční povolený odběr  32 000 m3/rok 
Vrt HV-6 
Průměrný povolený odběr  2,0 l/s 
Maximální povolený odběr  2,3 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr  5 962 m3/měs 
Roční povolený odběr  73 000 m3/rok 
  
  
  
Způsob měření množství vody (Č 40) odečtem na vodoměru 

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: odběr vody  pro účely  úpravy na vodu 
pitnou a následné zásobování obyvatel. 

 

II. s t a n o v u j e   p o d m í n k y 

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona  
1. Doba povoleného nakládání s vodami: na 10 let od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 
2. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody 

v místě tohoto povoleného nakládání. 
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III. s t a n o v u j e 

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření množství odebíraných 
podzemních vod takto: 
1. Bude zajištěno stálé měření množství odebírané podzemní vody kalibrovaným  

vodoměrem. 
2. Bude veden provozní deník, kde bude zaznamenáváno min. 1 x měsíčně odebírané 

množství podzemní vody. 
 

IV. s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r  p r o  s o u b o r  s t a v e b 

 

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu: 

 

Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ Římov a Štěměchy, výtlačný 
řad surové vody Veverka -Pokojovice 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 577/2 (lesní pozemek), parc. č. 575/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 578 (lesní pozemek), parc. č. 830/2 (ostatní plocha), parc. č. 882 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Čáslavice, parc. č. 1287/2 (ostatní plocha), st. p. 119 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 199 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1173 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1174 (ostatní plocha), parc. č. 1175 (trvalý travní porost), parc. č. 1287/8 (lesní 
pozemek), parc. č. 1287/14 (ostatní plocha), parc. č. 1294 (ostatní plocha), parc. č. 1296 
(ostatní plocha), parc. č. 1335 (lesní pozemek), parc. č. 1339 (lesní pozemek) v katastrálním 
území Heraltice, st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 137/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 138/2 (trvalý travní porost), parc. č. 139/3 (orná půda), parc. č. 151 (trvalý travní porost), 
parc. č. 155/1 (trvalý travní porost), parc. č. 155/3 (ostatní plocha), parc. č. 168/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 396 (ostatní plocha), parc. č. 399 (ostatní plocha), parc. č. 408/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 41/13 (lesní pozemek), parc. č. 41/26 (lesní pozemek), parc. č. 136/1 (trvalý 
travní porost), parc. č. 136/1 (trvalý travní porost), parc. č. 137/2 (trvalý travní porost), parc. č. 
138/1 (trvalý travní porost), parc. č. 138/1 (trvalý travní porost), parc. č. 139/3 (orná půda), parc. 
č. 145/1 (trvalý travní porost), parc. č. 145/1 (trvalý travní porost), parc. č. 145/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 147 (trvalý travní porost), parc. č. 148/1 (trvalý travní porost), parc. č. 148/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 149/1 (trvalý travní porost), parc. č. 149/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 151 (trvalý travní porost), parc. č. 155/3 (ostatní plocha), parc. č. 160/1 (lesní pozemek), 
parc. č. 160/2 (ostatní plocha), parc. č. 162/20 (orná půda), parc. č. 168/2 (trvalý travní porost), 
parc. č. 173 (trvalý travní porost), parc. č. 176/1 (trvalý travní porost), parc. č. 397 (ostatní 
plocha), parc. č. 399 (ostatní plocha) v katastrálním území Pokojovice, parc. č. 5006 (ostatní 
plocha), parc. č. 5022/1 (trvalý travní porost), parc. č. 5024 (orná půda), parc. č. 5028 (orná 
půda), parc. č. 5041 (trvalý travní porost), parc. č. 5048 (ostatní plocha), parc. č. 5052 (vodní 
plocha), parc. č. 5074 (ostatní plocha), parc. č. 5087 (orná půda), parc. č. 5098 (ostatní plocha), 
parc. č. 5103 (ostatní plocha), parc. č. 5104 (vodní plocha), parc. č. 5114 (ostatní plocha), parc. 
č. 5121 (ostatní plocha), parc. č. 5135 (orná půda), parc. č. 5141 (orná půda), parc. č. 5150 
(orná půda), parc. č. 5173 (orná půda), parc. č. 5182 (ostatní plocha), parc. č. 5202 (orná 
půda), parc. č. 5262 (ostatní plocha), parc. č. 5302/2 (orná půda), parc. č. 5351 (ostatní plocha), 
parc. č. 5386 (trvalý travní porost), parc. č. 5390 (trvalý travní porost), parc. č. 5411 (ostatní 
plocha), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 56/3 (orná půda), parc. č. 64/2 (orná 
půda), parc. č. 64/2 (orná půda), parc. č. 64/3 (orná půda), parc. č. 64/3 (orná půda), parc. č. 
65/1 (vodní plocha), parc. č. 65/1 (vodní plocha), parc. č. 65/2 (vodní plocha), parc. č. 65/2 
(vodní plocha), parc. č. 803/3 (ostatní plocha), parc. č. 803/11 (ostatní plocha), parc. č. 803/31 
(ostatní plocha), parc. č. 803/37 (ostatní plocha), parc. č. 803/38 (ostatní plocha), parc. č. 
803/39 (ostatní plocha), parc. č. 813/4 (orná půda), parc. č. 813/36 (orná půda), parc. č. 813/38 
(orná půda), parc. č. 813/39 (orná půda), parc. č. 813/40 (orná půda), parc. č. 813/51 (orná 
půda), parc. č. 813/52 (orná půda), parc. č. 813/53 (orná půda), parc. č. 813/54 (orná půda), 
parc. č. 880/2 (ostatní plocha), parc. č. 880/3 (ostatní plocha), parc. č. 880/8 (trvalý travní 
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porost), parc. č. 890/8 (ostatní plocha), parc. č. 890/30 (trvalý travní porost), parc. č. 904 (vodní 
plocha), parc. č. 917/1 (trvalý travní porost), parc. č. 917/2 (ostatní plocha), parc. č. 953/3 
(ostatní plocha), parc. č. 955/2 (ovocný sad), parc. č. 966/1 (vodní plocha), parc. č. 977/1 
(ostatní plocha), parc. č. 981/7 (ostatní plocha), parc. č. 1007/18 (vodní plocha), parc. č. 5002 
(ostatní plocha), parc. č. 5003 (trvalý travní porost), parc. č. 5004 (ostatní plocha), parc. č. 5005 
(ostatní plocha), parc. č. 5011 (ostatní plocha), parc. č. 5012 (orná půda), parc. č. 5014 (orná 
půda), parc. č. 5015 (orná půda), parc. č. 5016 (ostatní plocha), parc. č. 5018 (ostatní plocha), 
parc. č. 5019 (ostatní plocha), parc. č. 5020 (orná půda), parc. č. 5021 (ostatní plocha), parc. č. 
5022/2 (ostatní plocha), parc. č. 5022/3 (ostatní plocha), parc. č. 5025 (orná půda), parc. č. 
5029 (orná půda), parc. č. 5032 (trvalý travní porost), parc. č. 5042 (ostatní plocha), parc. č. 
5047 (orná půda), parc. č. 5065 (orná půda), parc. č. 5066 (ostatní plocha), parc. č. 5071 
(ovocný sad), parc. č. 5073 (orná půda), parc. č. 5078 (orná půda), parc. č. 5083 (orná půda), 
parc. č. 5088 (ostatní plocha), parc. č. 5090 (orná půda), parc. č. 5091 (vodní plocha), parc. č. 
5100 (orná půda), parc. č. 5109 (orná půda), parc. č. 5111 (orná půda), parc. č. 5112 (vodní 
plocha), parc. č. 5115 (trvalý travní porost), parc. č. 5117 (ostatní plocha), parc. č. 5119 (orná 
půda), parc. č. 5123 (orná půda), parc. č. 5125 (ostatní plocha), parc. č. 5129 (orná půda), parc. 
č. 5131 (orná půda), parc. č. 5146 (orná půda), parc. č. 5147 (orná půda), parc. č. 5151 (orná 
půda), parc. č. 5177 (orná půda), parc. č. 5197 (ostatní plocha), parc. č. 5205 (ostatní plocha), 
parc. č. 5205 (ostatní plocha), parc. č. 5223 (orná půda), parc. č. 5233 (orná půda), parc. č. 
5238 (orná půda), parc. č. 5255 (trvalý travní porost), parc. č. 5256 (orná půda), parc. č. 5286 
(trvalý travní porost), parc. č. 5288 (orná půda), parc. č. 5291 (orná půda), parc. č. 5299 (orná 
půda), parc. č. 5313 (orná půda), parc. č. 5331 (orná půda), parc. č. 5339 (orná půda), parc. č. 
5357 (orná půda), parc. č. 5361 (trvalý travní porost), parc. č. 5362 (orná půda), parc. č. 5363 
(trvalý travní porost), parc. č. 5371 (trvalý travní porost), parc. č. 5374 (ostatní plocha), parc. č. 
5377 (trvalý travní porost), parc. č. 5378 (ostatní plocha), parc. č. 5385 (ostatní plocha), parc. č. 
5386 (trvalý travní porost), parc. č. 5393 (ostatní plocha), parc. č. 5397 (lesní pozemek), parc. č. 
5407 (lesní pozemek), parc. č. 5408 (ostatní plocha), parc. č. 5411 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, st. p. 341 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 341 (orná půda), parc. č. 510/1 (orná půda), parc. č. 510/2 (orná půda), parc. č. 826/1 
(ostatní plocha), parc. č. 827/1 (ostatní plocha), parc. č. 827/4 (ostatní plocha), parc. č. 852 
(ostatní plocha), parc. č. 860 (orná půda), st. p. 77/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 341 (orná půda), parc. č. 379 (lesní pozemek), parc. č. 382 (orná 
půda), parc. č. 383 (orná půda), parc. č. 387 (orná půda), parc. č. 388/1 (orná půda), parc. č. 
388/2 (orná půda), parc. č. 388/3 (orná půda), parc. č. 388/4 (orná půda), parc. č. 415/2 (orná 
půda), parc. č. 416 (orná půda), parc. č. 421/2 (orná půda), parc. č. 500 (orná půda), parc. č. 
501 (orná půda), parc. č. 503 (ostatní plocha), parc. č. 503 (ostatní plocha), parc. č. 506/2 
(zahrada), parc. č. 506/2 (zahrada), parc. č. 507 (zahrada), parc. č. 507 (zahrada), parc. č. 508 
(trvalý travní porost), parc. č. 508 (trvalý travní porost), parc. č. 509 (orná půda), parc. č. 509 
(orná půda), parc. č. 510/4 (orná půda), parc. č. 510/4 (orná půda), parc. č. 511/1 (orná půda), 
parc. č. 511/6 (orná půda), parc. č. 513 (zahrada), parc. č. 513 (zahrada), parc. č. 825/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 825/1 (ostatní plocha), parc. č. 825/2 (ostatní plocha), parc. č. 825/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 825/3 (ostatní plocha), parc. č. 825/3 (ostatní plocha), parc. č. 826/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 826/2 (ostatní plocha), parc. č. 827/4 (ostatní plocha), parc. č. 827/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 827/8 (ostatní plocha), parc. č. 862/1 (ostatní plocha), parc. č. 913/1 (vodní 
plocha), parc. č. 913/1 (vodní plocha), parc. č. 964 (orná půda) v katastrálním území Rokytnice 
nad Rokytnou, parc. č. 437/27 (vodní plocha), parc. č. 528/1 (lesní pozemek), parc. č. 528/3 
(lesní pozemek), parc. č. 528/8 (lesní pozemek), parc. č. 529/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
540/1 (trvalý travní porost), parc. č. 541/1 (trvalý travní porost), parc. č. 558 (lesní pozemek), 
parc. č. 562/2 (orná půda), parc. č. 570 (orná půda), parc. č. 604 (orná půda), parc. č. 612/1 
(orná půda), parc. č. 613/2 (ostatní plocha), parc. č. 633 (orná půda), parc. č. 634/1 (orná 
půda), parc. č. 636/6 (orná půda), parc. č. 650/3 (lesní pozemek), parc. č. 650/4 (lesní 
pozemek), parc. č. 650/7 (lesní pozemek), parc. č. 650/11 (ostatní plocha), parc. č. 650/12 
(ostatní plocha), parc. č. 650/13 (ostatní plocha), parc. č. 650/14 (ostatní plocha), parc. č. 654 
(trvalý travní porost), parc. č. 655 (trvalý travní porost), parc. č. 656 (trvalý travní porost), parc. 
č. 657 (trvalý travní porost), parc. č. 658 (trvalý travní porost), parc. č. 659 (trvalý travní porost), 
parc. č. 660 (trvalý travní porost), parc. č. 661 (trvalý travní porost), parc. č. 665/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 745/6 (ostatní plocha), parc. č. 778/1 (ostatní plocha), parc. č. 786 (ostatní 
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plocha), parc. č. 787 (ostatní plocha), parc. č. 788 (ostatní plocha), parc. č. 792 (ostatní plocha), 
parc. č. 794 (ostatní plocha), parc. č. 802/2 (ostatní plocha), parc. č. 803 (ostatní plocha), parc. 
č. 834/9 (vodní plocha), parc. č. 856/1 (vodní plocha), parc. č. 4/2 (ostatní plocha), parc. č. 
437/23 (vodní plocha), parc. č. 441 (zahrada), parc. č. 501/1 (orná půda), parc. č. 501/3 (orná 
půda), parc. č. 502 (orná půda), parc. č. 507 (zahrada), parc. č. 508 (orná půda), parc. č. 509/1 
(orná půda), parc. č. 511 (orná půda), parc. č. 513 (orná půda), parc. č. 514/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 514/3 (trvalý travní porost), parc. č. 514/5 (trvalý travní porost), parc. č. 514/6 
(trvalý travní porost), parc. č. 514/7 (trvalý travní porost), parc. č. 514/8 (trvalý travní porost), 
parc. č. 514/9 (trvalý travní porost), parc. č. 521/1 (trvalý travní porost), parc. č. 528/2 (lesní 
pozemek), parc. č. 528/4 (lesní pozemek), parc. č. 528/6 (lesní pozemek), parc. č. 528/7 (lesní 
pozemek), parc. č. 528/8 (lesní pozemek), parc. č. 528/9 (lesní pozemek), parc. č. 529/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 530/2 (trvalý travní porost), parc. č. 530/3 (trvalý travní porost), parc. č. 
530/4 (trvalý travní porost), parc. č. 534/1 (trvalý travní porost), parc. č. 536 (trvalý travní 
porost), parc. č. 537 (trvalý travní porost), parc. č. 538 (trvalý travní porost), parc. č. 539 (trvalý 
travní porost), parc. č. 540/2 (trvalý travní porost), parc. č. 540/3 (trvalý travní porost), parc. č. 
540/4 (trvalý travní porost), parc. č. 540/5 (trvalý travní porost), parc. č. 540/6 (trvalý travní 
porost), parc. č. 540/7 (trvalý travní porost), parc. č. 540/8 (trvalý travní porost), parc. č. 540/9 
(trvalý travní porost), parc. č. 540/10 (trvalý travní porost), parc. č. 540/11 (trvalý travní porost), 
parc. č. 540/12 (trvalý travní porost), parc. č. 541/1 (trvalý travní porost), parc. č. 541/2 (lesní 
pozemek), parc. č. 541/3 (trvalý travní porost), parc. č. 541/4 (trvalý travní porost), parc. č. 
541/5 (trvalý travní porost), parc. č. 541/6 (trvalý travní porost), parc. č. 544 (trvalý travní 
porost), parc. č. 545 (trvalý travní porost), parc. č. 546 (lesní pozemek), parc. č. 549/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 549/2 (ostatní plocha), parc. č. 550/1 (lesní pozemek), parc. č. 551/1 (lesní 
pozemek), parc. č. 551/2 (vodní plocha), parc. č. 551/3 (lesní pozemek), parc. č. 551/4 (vodní 
plocha), parc. č. 552 (lesní pozemek), parc. č. 554 (lesní pozemek), parc. č. 555 (lesní 
pozemek), parc. č. 559/2 (lesní pozemek), parc. č. 561/1 (orná půda), parc. č. 561/4 (orná 
půda), parc. č. 562/1 (orná půda), parc. č. 563 (orná půda), parc. č. 564 (orná půda), parc. č. 
565/1 (orná půda), parc. č. 569/1 (orná půda), parc. č. 571/1 (orná půda), parc. č. 572 (orná 
půda), parc. č. 573 (orná půda), parc. č. 574 (orná půda), parc. č. 575/1 (orná půda), parc. č. 
575/4 (orná půda), parc. č. 575/5 (orná půda), parc. č. 575/6 (orná půda), parc. č. 575/7 (orná 
půda), parc. č. 583/2 (lesní pozemek), parc. č. 586/1 (lesní pozemek), parc. č. 586/3 (lesní 
pozemek), parc. č. 586/7 (ostatní plocha), parc. č. 586/8 (ostatní plocha), parc. č. 601/3 (orná 
půda), parc. č. 605 (orná půda), parc. č. 612/4 (orná půda), parc. č. 613/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 614/1 (orná půda), parc. č. 632 (orná půda), parc. č. 635/1 (orná půda), parc. č. 639/3 (orná 
půda), parc. č. 639/4 (ostatní plocha), parc. č. 640/1 (lesní pozemek), parc. č. 644 (orná půda), 
parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 648/1 (orná 
půda), parc. č. 648/2 (orná půda), parc. č. 649 (orná půda), parc. č. 650/1 (lesní pozemek), 
parc. č. 650/2 (lesní pozemek), parc. č. 650/5 (lesní pozemek), parc. č. 650/6 (ostatní plocha), 
parc. č. 650/8 (lesní pozemek), parc. č. 650/10 (lesní pozemek), parc. č. 650/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 651 (trvalý travní porost), parc. č. 652 (trvalý travní porost), parc. č. 652 (trvalý 
travní porost), parc. č. 653 (trvalý travní porost), parc. č. 663/1 (trvalý travní porost), parc. č. 664 
(ostatní plocha), parc. č. 666/4 (trvalý travní porost), parc. č. 667 (orná půda), parc. č. 669/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 669/3 (trvalý travní porost), parc. č. 669/4 (trvalý travní porost), 
parc. č. 669/5 (trvalý travní porost), parc. č. 675/2 (trvalý travní porost), parc. č. 675/4 (trvalý 
travní porost), parc. č. 676/2 (ovocný sad), parc. č. 676/4 (lesní pozemek), parc. č. 676/5 (trvalý 
travní porost), parc. č. 676/6 (ostatní plocha), parc. č. 676/7 (lesní pozemek), parc. č. 676/8 
(ostatní plocha), parc. č. 676/9 (orná půda), parc. č. 676/10 (trvalý travní porost), parc. č. 676/13 
(trvalý travní porost), parc. č. 745/2 (ostatní plocha), parc. č. 745/3 (ostatní plocha), parc. č. 
745/4 (ostatní plocha), parc. č. 783 (ostatní plocha), parc. č. 784 (ostatní plocha), parc. č. 793 
(ostatní plocha), parc. č. 796 (ostatní plocha), parc. č. 797 (ostatní plocha), parc. č. 798 (ostatní 
plocha), parc. č. 799 (ostatní plocha), parc. č. 801/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 828/2 (vodní plocha), parc. č. 828/3 (vodní plocha), parc. č. 829 (vodní plocha), 
parc. č. 832 (orná půda), parc. č. 833/1 (vodní plocha), parc. č. 833/3 (vodní plocha), parc. č. 
834/1 (vodní plocha), parc. č. 834/2 (vodní plocha), parc. č. 834/3 (vodní plocha), parc. č. 834/4 
(vodní plocha), parc. č. 834/5 (vodní plocha), parc. č. 834/6 (vodní plocha), parc. č. 834/8 (vodní 
plocha), parc. č. 834/10 (vodní plocha), parc. č. 834/11 (vodní plocha), parc. č. 834/12 (vodní 
plocha), parc. č. 834/12 (vodní plocha), parc. č. 834/13 (vodní plocha), parc. č. 834/18 (vodní 
plocha), parc. č. 834/19 (vodní plocha), parc. č. 834/19 (vodní plocha), parc. č. 835 (trvalý travní 



Č.j. OŽP 84912/21 str. 7 

 

Strana 7 (celkem 36) 

porost), parc. č. 836 (orná půda), parc. č. 838 (vodní plocha), parc. č. 856/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 856/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Římov na Moravě, st. p. 145 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 182 (orná půda), parc. č. 326 (orná půda), parc. č. 539 (ostatní 
plocha), parc. č. 575/1 (ostatní plocha), parc. č. 577/3 (ostatní plocha), parc. č. 601 (vodní 
plocha), parc. č. 628 (ostatní plocha), parc. č. 633 (vodní plocha), st. p. 179/2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 181/1 (orná půda), parc. č. 181/2 (ostatní plocha), parc. č. 181/3 
(ostatní plocha), parc. č. 181/4 (orná půda), parc. č. 183 (orná půda), parc. č. 184 (orná půda), 
parc. č. 188 (orná půda), parc. č. 189/1 (orná půda), parc. č. 189/2 (orná půda), parc. č. 190/1 
(orná půda), parc. č. 278 (lesní pozemek), parc. č. 284 (lesní pozemek), parc. č. 309 (lesní 
pozemek), parc. č. 310 (lesní pozemek), parc. č. 312 (lesní pozemek), parc. č. 313 (lesní 
pozemek), parc. č. 314 (lesní pozemek), parc. č. 315 (lesní pozemek), parc. č. 317 (lesní 
pozemek), parc. č. 318 (lesní pozemek), parc. č. 319 (lesní pozemek), parc. č. 320 (lesní 
pozemek), parc. č. 321 (lesní pozemek), parc. č. 322 (ostatní plocha), parc. č. 323 (orná půda), 
parc. č. 324/1 (orná půda), parc. č. 324/2 (orná půda), parc. č. 325 (orná půda), parc. č. 327/1 
(zahrada), parc. č. 328/9 (zahrada), parc. č. 330/1 (orná půda), parc. č. 330/3 (orná půda), parc. 
č. 331 (orná půda), parc. č. 332 (orná půda), parc. č. 536 (ostatní plocha), parc. č. 575/2 
(ostatní plocha), parc. č. 629/2 (orná půda) v katastrálním území Slavice, st. p. 38 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 265/3 (orná půda), parc. č. 297/4 (ostatní plocha), parc. č. 297/5 
(ostatní plocha), parc. č. 299/6 (ostatní plocha), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 450/1 
(ostatní plocha), parc. č. 450/3 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 265/2 
(orná půda), parc. č. 297/2 (orná půda), parc. č. 297/3 (orná půda), parc. č. 297/6 (orná půda), 
parc. č. 297/8 (orná půda), parc. č. 297/10 (orná půda), parc. č. 299/4 (lesní pozemek), parc. č. 
299/6 (ostatní plocha), parc. č. 319/1 (lesní pozemek), parc. č. 319/2 (ostatní plocha), parc. č. 
320/1 (ostatní plocha), parc. č. 320/2 (ostatní plocha), parc. č. 325 (ostatní plocha), parc. č. 
326/1 (ostatní plocha), parc. č. 326/2 (ostatní plocha), parc. č. 332/2 (orná půda), parc. č. 334/1 
(orná půda), parc. č. 334/2 (orná půda), parc. č. 341 (orná půda), parc. č. 342 (orná půda), parc. 
č. 346 (orná půda), parc. č. 347 (orná půda), parc. č. 352 (orná půda), parc. č. 358 (orná půda), 
parc. č. 375/2 (orná půda), parc. č. 376 (orná půda), parc. č. 377 (orná půda), parc. č. 378 (orná 
půda), parc. č. 379 (orná půda), parc. č. 380 (orná půda), parc. č. 381 (ostatní plocha), parc. č. 
382 (ostatní plocha), parc. č. 383 (orná půda), parc. č. 385 (ostatní plocha), parc. č. 386 (ostatní 
plocha), parc. č. 390 (orná půda), parc. č. 396 (orná půda), parc. č. 704 (orná půda) v 
katastrálním území Kracovice, parc. č. 1858 (orná půda), parc. č. 1859 (orná půda), parc. č. 
905/1 (trvalý travní porost), parc. č. 906 (lesní pozemek), parc. č. 907 (lesní pozemek), parc. č. 
908/2 (lesní pozemek), parc. č. 1779 (trvalý travní porost), parc. č. 1852 (orná půda), parc. č. 
1853 (orná půda), parc. č. 1854 (orná půda), parc. č. 1855 (orná půda), parc. č. 1856 (orná 
půda), parc. č. 1857 (orná půda), parc. č. 1860 (orná půda), parc. č. 1861 (orná půda), parc. č. 
1862 (orná půda), parc. č. 1863 (orná půda), parc. č. 1864 (orná půda), parc. č. 1865 (orná 
půda), parc. č. 1866 (orná půda), parc. č. 1867 (orná půda), parc. č. 1868 (orná půda), parc. č. 
1909 (ostatní plocha), parc. č. 1945/2 (vodní plocha) v katastrálním území Štěměchy, parc. č. 
709/5 (trvalý travní porost), parc. č. 715/6 (orná půda), parc. č. 719/2 (ostatní plocha), parc. č. 
719/6 (ostatní plocha), parc. č. 719/7 (ostatní plocha), parc. č. 719/8 (ostatní plocha), parc. č. 
719/9 (ostatní plocha), parc. č. 728/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1491/13 (ostatní plocha), 
parc. č. 1491/19 (ostatní plocha), parc. č. 709/1 (trvalý travní porost), parc. č. 709/2 (trvalý 
travní porost), parc. č. 709/6 (trvalý travní porost), parc. č. 715/3 (orná půda), parc. č. 715/4 
(orná půda), parc. č. 715/5 (orná půda), parc. č. 715/8 (orná půda), parc. č. 716 (orná půda), 
parc. č. 719/3 (ostatní plocha), parc. č. 719/4 (ostatní plocha), parc. č. 719/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 721/3 (orná půda), parc. č. 721/4 (orná půda), parc. č. 728/5 (trvalý travní porost), parc. 
č. 728/8 (trvalý travní porost), parc. č. 734/53 (orná půda), parc. č. 734/54 (orná půda), parc. č. 
734/56 (orná půda), parc. č. 734/57 (orná půda), parc. č. 1489 (trvalý travní porost), parc. č. 
1491/4 (ostatní plocha), parc. č. 1491/5 (ostatní plocha), parc. č. 1491/8 (ostatní plocha), parc. 
č. 1491/10 (ostatní plocha), parc. č. 1491/11 (ostatní plocha), parc. č. 1491/14 (ostatní plocha), 
parc. č. 1491/15 (ostatní plocha), parc. č. 1491/16 (ostatní plocha), parc. č. 1491/17 (ostatní 
plocha), parc. č. 1491/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebíč, parc. č. 352 (lesní 
pozemek), parc. č. 394 (ostatní plocha), parc. č. 398 (vodní plocha) v katastrálním území .   

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Kraj Vysočina 
Název obce Třebíč, městys Stařeč, Rokytnice nad 
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Rokytnou, Římov, Štěměchy, Čáslavice, 
Pokojovice, Chlístov, Heraltice 

Identifikátory katastrálních území 769738, 755257, 750034, 740993, 745731, 
763314,618501, 638382, 651338,638366 

Názvy katastrálních území Třebíč, Kracovice, Slavice, Rokytnice nad 
Rokytnou, Římov na Moravě, Štěměchy, 
Čáslavice, Pokojovice, Chlístov, Heraltice 

Číselný identifikátor vodního toku 10202912, 10197425,10196903,10100032, 
10191793,10193940,10441294,10203206 

Název vodního toku Dašovský potok, Římovka, PP Římovky, PP 
Římovky, Rokytná, Chlístovský potok, vodní 
linie, bezejmenný, Stařečský potok 

Čísla hydrologického pořadí 4-16-03-0030, 4-16-03-0020, 4-16-03-0010, 
4-16-01-0880 

Vodní útvar povrchových vod DYJ_1110 Rokytná od pramene po tok 
Rokytka 
DYJ_0890 Stařečský potok od pramene po 
ústí do toku Jihlava 

Vodní útvar podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy 

 

 

 

Stavba obsahuje: 

Hlavní stavba: 

1. ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 1.čast) 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 02 Šachty nad vrty, oplocení 

SO 03 Výtlačné řady surové vody 

SO 04 Výtlačné řady upravené vody 

SO 10 Opravy zpevněných komunikací 

 

PROVOZNÍ SOUBORY: 

PS 02 Strojně technologická část – šachty nad vrty 

PS 05 Strojně technologická část – VDJ Střítež 

PS 06 Strojně technologická část – VDJ Borovina 

PS 07 Elektrotechnologická část 

- PS 07.2 Šachty nad vrty 

- PS 07.3 Úpravy stávajících objektů 

PS 08 Dispečink a přenos dat 

 

2. ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 2..čast) 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 01 Úpravna vody Veverka 

- SO 01.1 Stavební část a oplocení 

- SO 01.2 Vzduchotechnika 
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- SO 01.3 Stavební elektroinstalace 

SO 02 Redukční šachta 

SO 04 Výtlačné řady upravené vody 

SO 05 Gravitační řad 

SO 11 Propojovací potrubí 

SO 12 Bezpečnostní přeliv 

PROVOZNÍ SOUBORY: 
PS 01 Strojně technologická část – úpravna vody 
PS 02 Strojně technologická část – armaturní šachty 
PS 07 Elektrotechnologická část 
- PS 07.1 Úpravna vody 
- PS 07.2 Redukční šachta 
- PS 07.3 Úpravy stávajících objektů 
PS 08 Dispečink a přenos dat 
 

3. VÝTLAČNÝ ŘAD SUROVÉ VODY VEVERKA-POKOJOVICE 
 
 
Vedlejší stavba 

1.ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 1.čast) 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 06 Bezvýkopové technologie 

SO 07 Úpravy stávajících objektů 

SO 08 Trafostanice a přípojka VN 

SO 09 Venkovní kabelová vedení 

- SO 09.1 Přípojky NN pro ÚV Veverka a vrty Štěměchy 

- SO 09.2 Přípojky NN pro ÚV Veverka a vrty Štěměchy 

- SO 09.3 Sdělovací kabely 

  

2.ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 2.čast) 

STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO 06 Bezvýkopové technologie 

SO 07 Úpravy stávajících povrchů 

SO 08 Trafostanice a přípojka VN 

SO 09 Venkovní a kabelová vedení 

SO 10 Zpevněné komunikace 

SO 13 Příprava území a HTU 
 

Toto povolení řeší tři velké projekty, kterými jsou Úpravna vody Veverka – napojení vodních 
zdrojů Římov a Štěměchy, úpravny vody a výtlačné řady. Součástí tohoto povolení je i 
propojení stávajících vodojemů Střítež a Borovina a propojovací potrubí v úpravně vody 
Heraltice. První stavba řeší zprovoznění 11 průzkumných vrtů v jímacích  územích Římov a 
Štěměchy a jejich napojení na  místní lokalitu Veverka, kde byla původně plánovaná úpravna 
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vody. Zde došlo ke změně a úpravna vody je posunuta do katastrálního území Pokojovice. 
Samotnou úpravny řeší druhý projekt a výtlačné potrubí z místní lokality Veverka do nové 
úpravny a propojení se stávajícím vodovodem řeší třetí projekt. 

 

Hlavní stavba: 

1. ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 1.čast) 

SO 02– ŠACHTY NAD VRTY, OPLOCENÍ – K jímání bude využito celkem 11 ze 13 vrtů. 
Napojované vrty budou upraveny a doplněny. U každého vrtu bude provedeno: zbudována 
nová šachta nad vrtem, šachta i vrt budou vystrojeny, šachta i vrt budou oploceny. Součástí 
vystrojení každého vrtu bude ponorné čerpadlo. Z každého jímacího vrtu povede nerezové 
výtlačné potrubí surové vody DN 80. Výtlačná potrubí budou napojena na větev A do úpravny 
vody. Každá šachta bude vystrojena odvzdušňovacím ventilem, vodoměrem, zpětnou klapkou a 
šoupátkem s ručním ovládání v profilu DN80. Vlastní šachta je kruhová prefabrikovaná nádrž 
DN 2000 mm. Strop armaturní šachty je tvořen zákrytovou prefabrikovanou deskou DN 2000 
mm se vstupním otvorem 700 x 1200 mm.. Úroveň vstupu do šachty bude vyvýšena min. o 200 
mm nad původním rostlým terénem. Přístup do šachty bude přes uzamykatelný dešťujistý 
poklop po nerezovém žebříku. Na dně šachty bude betonová podlaha vyspádovaná do čerpací 
jímky. Jímací vrty budou oploceny v rozsahu 20 x 20 m. Oplocení bude z ocelového 
pozinkovaného a poplastovaného pletiva tmavě zelené barvy. Přístup do areálu bude přes 
jednu bránu s přidruženou brankou. Výška oplocení je cca 2 m. 

SO 03 VÝTLAČNÉ ŘADY SUROVÉ VODY – Z každé šachty nad vrtem je navrženo výtlačné 
potrubí. Výtlak z jednoho vrtu bude připojen ke společnému výtlačnému potrubí. V k.ú. Římov je 
napojeno 6 jímacích vrtů ( 2 z levého břehu, 4 z pravého břehu Dašovského potoka). Výtlačné 
potrubí  je označeno jak o větev „A“ , v další oblasti se připojí dalších 5 vrtů. Větev „A“ končí 
v místní části Veverka v místě původně navržené úpravny vody. Řady surové vody kříží 6 x 
vodní tok a 3 x místní komunikaci. Navrženo je potrubí PE 100 RC SDR 11 v profilech d90 mm 
– d225mm. 

 

Přehled výtlačných řadů surové vody 

V11  d90 – 24,5 mm d160 – 109,5 m 

V12  d90 – 63 m   

V13  d90 – 114m 

V14  d90 – 13,5 m  d160 – 99,5 m 

V15  d90 – 147 m 

V16  d90 - 14,5 m  d160 – 266 m 

V1  d90 – 6,5 m 

V2  d90 – 78 m 

V4  d90 – 389 m 

V5  d90 – 59 m 

V6  d90 – 5,5 m 

Větev A    d160 – 726 m 

SO 04 VÝTLAČNÉ ŘADY UPRAVENÉ VODY – Z VDJ Borovina je navržen výtlačný řad do 
VDJ Střítež, označený jako „větev D“. Řad je veden převážně ve zpevněných cetách, částečně 
polem v katastrální cestě. Výtlačný řad je navržen z tvárné litiny DN 250 v délce  3 712 m. 

SO 10 OPRAVY ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ – Výstavbou dojde k zásahům do místní 
komunikací. Konstrukce zpevněných ploch bude opravena ve stejné skladbě, jako je stávající 
konstrukce a s navázáním jednotlivých vrstev. 
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2. ÚV VEVERKA – NAPOJENÍ VZ ŘÍMOV A ŠTĚMĚCHY ( 2.čast) 
 
SO - 01 ÚPRAVNA VODY VEVERKA – Objekt bude sestávat z jednoho podzemního a 
jednoho, respektive dvou nadzemních podlaží jako monolitický železobetonový objekt 
obdélníkového půdorysu. Podzemní podlaží bude tvořeno armaturní komorou, akumulačními 
nádržemi upravené vody (každá o objemu 500 m3), dmychárnou, odpadní jímkou, koagulační 
reaktory, odsazovací nádrží a vyrovnávacími komorami. Odpad z akumulačních nádrží je 
sveden do jímky v armaturní komoře, odkud bude vypouštěná voda čerpána čerpadlem do 
odpadního potrubí vyvedeného z objektu. Odpadní voda z úpravny (úkapy, oční sprcha, 
umyvadlo, WC, sprcha) bude svedena odpadním plastovým potrubím do odpadní 
prefabrikované kruhové jímky na vyvážení umístěné vedle objektu na jihozápadní straně 
v zelené ploše, přístupné z nové zpevněnené komunikace. Pro úkapy budou v přízemí objektu 
osazeny podlahové vpusti. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny na terén a budou likvidovány 
vsakem na pozemku stavebníka. Objekt bude oplocen. 
SO-02 REDUKČNÍ ŠACHTA – Předmětem tohoto stavebního objektu je vybudování nové 
armaturní šachty na zásobovacím řadu do Pokojovic. Vlastní šachta je obdélníková 
prefabrikovaná nádrž o vnitřních rozměrech 1,4 x 2,4 m. Strop armaturní šachty je tvořen 
zákrytovou prefabrikovanou deskou se vstupním otvorem 700 x 1200 mm. Na dně šachty bude 
betonová podlaha vyspádovaná do čerpací jímky. 
SO-04 – VÝTLAČNÉ ŘADY UPRAVENÉ VODY  - Z úpravny vody jsou navrženy tři výtlačné 
řady, označené jako „větev E, „větev F“ a „větev G“. Větev E je výtlak do VDJ Kobylí hlava. 
Větev F je výtlak do Třebíče. Potrubí je vedeno v souběhu se stávajícím potrubím a napojeno 
na přivaděč „ Heraltice-Třebíč“. Řad kříží krajskou komunikaci III/40513 a Stařečský potok. 
Křížení komunikace bude provedeno bezvýkopově, potrubí bude uloženo v chráničce. Křížení 
vodního toku bude provedeno otevřeným výkopem, dno a břehy koryta budou v místě křížení 
zpevněny. Větev G bude napojena na stávající potrubí ze současné ČS Rokytnicko a bude 
sloužit k naplnění vodojemu Heraltice a zásobování obce Pokojovice. Výtlačné řady jsou 
navrženy z PE 100 RC SDR 11 a z tvárné litiny. 
SO 05 GRAVITAČNÍ ŘAD – Jedná se o potrubí označené jako větev H. Potrubí je napojeno na 
přivaděč „ Heraltice- Třebíč“ a bude sloužit k přivedení surové vody na úpravnu. Potrubí je 
navrženo z tvárné litiny DN 250, délka potrubí je 298 m. Řad kříží krajskou komunikaci III/40513 
a Stařečský potok. Křížení komunikace bude provedeno bezvýkopově, potrubí bude uloženo 
v chráničce, křížení vodního toku bude provedeno otevřeným výkopem, dno a břehy koryta 
budou v místě křížení zpevněny. 
SO 06 – BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE – Výstavbou vodovodních řadů dojde ke zkřížení 
krajské komunikace III/40512. Křížení komunikace bude provedena protlakem chrániček. 
SO-07 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ – Ve stávající čerpací stanici v Pokojovicích a 
v armaturní šachtě v Heralticích dojde vlivem výstavby nových potrubí a změny systému 
zásobování ke stavebním úpravám. Budou to pouze drobné úpravy spočívající především ve 
zbudování nových prostupů. 
SO 08 TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA VN – Pro připojení úpravny vody bude vně oplocení 
areálu ÚV, na parcele č. 155/1,k.ú. Pokojovice, umístěna odběratelská sloupová trafostanice 
22/0,4 kV, 160kVA. Trafostanice bude napájena přípojkou VN z podpěrného bodu č.2, na 
kterém bude osazen poskytovatelem připojení EG.D úsekový odpínač. 
SO 09 VENKOVNÍ KABELOVÁ VEDENÍ  
SO 09.1 PŘÍPOJKA NN PRO ÚV VEVERKA – Přípojka NN je vedena z rozvaděče RST, který 
je osazen pod trafostanicí, kabelem AYKY-J 3 x 185+95 do pojistkové rozpojovací skříně ozn. 
MP1. Z pojistkového vývodu č. 1 bude připojena ÚV Veverka kabelem AYKY –J 3x 485+95, 
který bude ukončen v rozvaděči RM1. 
SO 09.2 PŘÍPOJKA NN MN PRO VDJ A ČS ROKYTNICKO – Pro stávající samostatný objekt 
VDJ a ČS Rokytnicko, který leží před úpravnou vody a jehož využití bude nově jako jímka prací 
vody z filtrů a uskladňovací nádrž vodárenského kalu, bude veden z rozvaděče RM 1 kabel 
CYKY-J 4 x 16, který bude ukončen ve společném rozvaděči stavební a a technologické 
elektroinstalace RMS 1.1. 



Č.j. OŽP 84912/21 str. 12 

 

Strana 12 (celkem 36) 

SO 10 ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE – Projektová dokumentace řeší novostavbu příjezdové 
komunikace a obratiště v blízkosti nové úpravny. Objekt bude napojen na silnici III/4056. pro 
napojení byla navržena nová komunikace na vlastním tělese, s vlastním napojením. 
SO 11 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ – Z úpravny vody jsou vedeny řady do objektu stávající 
čerpací stanice. Řady jsou označené jako „PROPOJ 1“ a „PROPOJ 2“. Tyto propoje budou 
sloužit na odvádění kalu a prací vody mezi úpravnou a akumulačními nádržemi v čerpací 
stanici. Řady označené jako „přepojení 3“ a „přepojení 4“ budou sloužit k přepojení stávajících 
potrubí z vrtů HV1, HV3 a HV4 do armaturní šachty v areálu úpravny vody Heraltice. 
SO 12 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV  - Potrubí bezpečnostního přelivu je navrženo z materiálu 
PVC DN 200, délka potrubí 143 m. Potrubí začíná v revizní šachtě před objektem úpravny a je 
napojeno na stávající odpadní potrubí z ČS, které je zaústěno do Stařečského potoka. 
 

3. VÝTLAČNÝ ŘAD SUROVÉ VODY VEVERKA-POKOJOVICE 
Jedná se o výtlačný řad z potrubí PE100RC d225x20,5 mm. Délka řadu je 4 006 m. Řad se 
napojuje na výtlačný řad z jímacích území  Římov a Štěměchy  v lokalitě Veverka . Po křížení 
státní komunikace I/23 je potrubí řadu vedeno v zemědělských pozemcích, opět v souběhu se 
stávajícím vodovodním řadem. Před obcí Chlístov řad kříží krajskou  komunikaci III/4056 a je 
veden v intravilánu obce. Před obcí Pokojovice se trasa řadu vrací k silnici III/4056 a jde opět 
v souběhu se stávajícím vodovodním řadem do  úpravny vody. V místech výškových lomů 
budou osazeny kalovody a vzdušníky. Trasa řadu kříží bezejmenný vodní tok. Křížení potoka 
bude provedeno otevřeným výkopem. Potrubí bude uloženo min 1,2 m pode dnem koryta. 
Břehy a dno budou zpevněny kameným záhozem v délce 2 m. 
Výstavbou dojde ke křížení státní a krajské komunikace. Křížení budou provedena 
bezvýkopovou technologií ( protlakem nebo horizontálním řízeným vrtáním – horizontal 
directional drilling-HDD. Vodovodní potrubí bude v místě podchodů umístěno do chrániček 
z trub PE100. Krytí chráničky pod povrchem vozovky bude min. 1,2 m. Chránička bude 
zasahovat min.0,6 m za hranici příkopu. 
 
 

V .  s t a n o v u j e   p o d m í n k y   p r o  u m í s t ě n í   s t a v b y: 

1. Hlavní stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací 
„Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ Římov a Štěměchy, výtlačný řad 
surové vody Veverka –Pokojovice“, vypracovanou AQUAPROCON s.r.o., Projektová a 
inženýrská společnost, ověřenou  Ing. Romanem Wognitschem, autorizovaným 
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. A stavba vedlejší 
podle projektové dokumentace ověřené Ing. Alešem Procházkou, autorizovaným 
inženýrem pro techniku prostředí staveb , specializace elektrotechnická zařízení a 
technologická zařízení, které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Funkční poslání: Zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu. Posílení  
současného stavu zásobování vodou. Z 11 vrtů bude voda jímána a výtlačným potrubím 
dopravena  do nové úpravny vody a propojena se stávajícími vodovodními řady. 

3. Architektonické a urbanistické podmínky: 

• Záměr je v souladu s Územním plánem obce Čáslavice, s Územním plánem Římov 
ve znění Změny č.1,, s Územním plánem Štěměchy ve znění Změny  č., s Územním 
plánem Rokytnice nad Rokytnou,s Územním plánem Chlístov,s Územním plánem 
Třebíč, s Územním plánem Stařeč ve znění Změny č.1, s Územním plánem 
Heraltice a s Územním plánem Pokojovice. 

• Projektová dokumentace řeší vybudování nových vodovodních řadů od jímacích 
vrtů včetně jejich vystrojení a oplocení, přípojek NN, VN, včetně trafostanice, 
sdělovacího  kabelového vedení a   úpravy vystrojení  stávajících vodojemů. Mezi 
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obcemi Dašov a Římov bude voda z 6 vrtů vytláčena společným  potrubím do 
lokality Na Březové, kde bude připojena voda přiváděná z druhé zdrojové oblasti 
Štěměchy z 5 jímacích vrtů. Společné výtlačné potrubí přivede surovou vodu do 
nové úpravny vody. Výtlačné potrubí z úpravny bude napojeno na stávající potrubí. 
Dále bude proveden nový propoj mezi stávajícími vodojemy Střítež a Borovina. 

• Stavba bude probíhat na katastrálních územích Čáslavice, Římov, Štěměchy, 
Rokytnice nad Rokytnou, Chlístov, Třebíč, Stařeč, Heraltice a Pokojovice. 

• V oblasti Římov je napojeno 6 jímacích vrtů. Výtlačné potrubí za opuštěním 
zdrojové oblasti pokračuje jako větev „A“ polní tratí SV směrem  až v nezpevněné 
cestě vedoucí z Římova. Nový výtlak vede touto nezpevněnou cestou, podél toku 
Římovka až k druhé oblasti zdrojů, kde se připojí 5 jímacích vrtů. Větev „ A“ bude 
dále pokračovat polní tratí až k místní části Veverka. Řady surové vody kříží  6 x 
vodní tok a 3 x místní komunikaci. Část výtlačného řadu bude provedena protlakem. 
Po napojení výtlačného řadu v lokalitě Veverka  bude výtlačný řad křížit komunikaci 
I/23, dále je potrubí řadu vedeno v zemědělských pozemcích v souběhu se 
stávajícím vodovodem. Před obcí Chlístov řad kříží krajskou komunikaci III/4056 a 
je veden okolo intravilánu obce, převážně katastrálními cestami. Před obcí 
Pokojovice  se trasa řadu vrací k silnici III/4056 a jde opět v souběhu se stávajícím 
vodovodem až do objektu úpravny vody. 

• Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám. 

• Likvidace a úprava zeleně: Rozhodnutí o povolení kácení vydal: 
a) Rozhodnutí č. 02/2021/06, vydané Obecní úřad Chlístov, ze dne 4.6.2021, pod zn. Chl-

121/2021. Žadateli se povoluje kácení : 

• 2 ks stromů s obvodem kmene méně než 80 cm, které rostou na pozemku p.č. 5228 
v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou. 

• 1 ks stromu s obvodem kmene méně než 80 cm, který roste na pozemku p.č. 5316 
v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou 
Výše uvedenému žadateli se současně v souladu s ust. § 9 odst. 1,2 zák. č. 
114/1992 Sb. ukládá: 

• Provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin v rozsahu 3 ks dřevin ( ovocné stromy, kaštan-jírovec maďal, jeřáb červený 
jedlý), výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 5239 v k.ú. Chlístov u 
Rokytnice nad Rokytnou, umístění stromů je vyznačeno v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

• Termín provedení náhradní výsadby je stanoven neprodleně po kácení dřevin. 

• Následná péče o vysazené dřeviny bude po  dobu 3 let od provedení výsadby. 

• O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Obecní úřad v Chlístově od 14 dnů 
od její realizace. 

b) Rozhodnutí vydané Obecním úřadem v Římově, ze dne 7.6.2021. Povoluje se kácení: 

• 3 ks stromů o obvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 13 m2 náletových 
dřevin na pozemku p.č. 786, k.ú. Římov na Moravě, 

• 31 m2 náletových dřevin na pozemku parc. č. 540/1, 

• 7 ks stromů o obvodu kmene  v prsní výšce méně než 80 cm a 317 m2 náletových 
dřevin na pozemku p. č. 802/2, k.ú. Římov na Moravě, 

• 11 ks stromů o obvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 206 m2 náletových 
dřevin na pozemku 803, k.ú. Římov na moravě, 

• 4 ks stromů o bvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 157 m2 náletových 
dřevin na pozemku parc. č. 661, k.ú Římov na Moravě, 

• 50 m2 náletových dřevin na pozemku p.č. 657, k.ú. Římov na Moravě. 
Za podmínek: 

• Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31.března 
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• Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p.č. 689/3 – ovocný sad, k.ú. 
Římov na Moravě. 

c) Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Pokojovice ze dne 9.11.2021. Podle ust.§8 odst. 
11) zákona o ochraně přírody a krajiny vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích 
mimo les a povoluje kácení náletových dřevin v rozsahu 50 m2 na uvedeném pozemku. 
Povolení se vydává za těchto podmínek: 
- Pokácení se provede od 15.11.2021 do 30.4.2022. 
- Pokácení provede odborná firma a nedojde k ohrožení zdraví a majetku. 

 
 

VI. s t a n o v u j e   p o d m í n k y   p r o   p r o v e d e n í   
1. Hlavní stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací 

„Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ Římov a Štěměchy, výtlačný řad 
surové vody Veverka –Pokojovice“, vypracovanou AQUAPROCON s.r.o., Projektová a 
inženýrská společnost, ověřenou  Ing. Romanem Wognitschem, autorizovaným 
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. A stavba vedlejší 
podle projektové dokumentace ověřené Ing. Alešem Procházkou, autorizovaným 
inženýrem pro techniku prostředí staveb , specializace elektrotechnická zařízení a 
technologická zařízení, v červenci 2021, po zak. č. 1568521-72. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti 
oprávněným. 

3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník. 
4. 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 závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: 

a) Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby, ze dne 12.5.2021, pod 
č.j. OV 28003/21-SPIS 4837/2021/Ben. Odbor výstavby souhlasí za těchto podmínek: 

• PD bude zpracována oprávněnou  osobou. 

• Stavebník zajistí pro zpracování PD vytýčení podzemních vedení přímo v terénu a 
dodrží podmínky správců (vlastníků) stavbou dotčených inženýrských sítí.. 

• Pro PD nutno zajistit stavebně – geologickými sondami složení a únosnost základové 
půdy a hloubku spodních vod. 

• Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude 
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby 
(dále jen OTP) a vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území, 
obě ve znění platných právních předpisů. 

• Podmínky hygienické, protipožární apod, jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními 

• Při provádění stavby dodržujte bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných 
ustanovení. 

• Právnické a fyzické osoby jsou povinny v případě vzniku odpadu (např. stavební sutě) 
při jejich činnosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §13 a § 15 zák. č. 541/2020 Sb. 
o odpadech. 

• Pro umístění nebo povolení stavby si stavebník vyžádá závazné stanovisko MěÚ Třebíč, 
odbor rozvoje a územního plánování. Oddělení Úřad územního plánování. 

• Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

• Stavební podnikatel je povinen vést o stavbě stavební deník. 
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• O povolení skládky stavebního materiálu na veřejných plochách, jakož i o překop 
chodníků a komunikací předem požádejte příslušné úřady obcí. 

• Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků a staveb (budov) budou o zahájení 
stavby předem prokazatelně uvědomí, a to v minimálně sedmidenním předstihu. 

b) Rozhodnutí o zjišťovacím řízení, vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a zemědělství, ze dne 8.10.2021, pod č.j. KUJI 86996/2021. 

c) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životného prostředí a zemědělství o 
odnětí pozemků, plnících funkci lesa, ze dne 8.11.2021, pod č.j. KUJI 99143/2021. 

d) Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb ze dne 
31.5.2021, pod č.j. ODKS 39978/21-SPIS 6443/2021/PJ a rozhodnutí ze dne 
20.10.2021, pod č.j. ODKS 79544/21-SPIS 12039/2021/PJ. 

e) Stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 
4.10.2021, pod zn. ODKS 74493/21-SPIS 954/2021/PJ. K Vaší žádosti uvádíme 
následující: 

• Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že stavbou dojde k dotčení silničních 
zájmů sil. č. III/4056 z důvodu umístění inženýrských sítí v sil. pozemku a jeho blízkosti 
na námi spravovaném území. Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je 
umístěno těleso silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek. 

• Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop  bude povolen jen výjimečně 
ve zvlášť odůvodněných případech. 

• Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení silnice bylo minimalizováno sloučením 
sítí směrově i časově při zachování provozu na silnici. 

• Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikaci uloženy v souladu 
s ČSN 736005 a takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a ochranou), aby 
v případě stavebních úprav, nebo v rozšiřování dotčené komunikace nebylo nutné jejich 
přeložení. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikace a 
ztěžovat její údržbu. 

• Umístění inženýrských sítí do komunikace musí být projednáno s jejím vlastníkem resp. 
správcem a musí být v souladu s ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích. 

• Před zásahem do silničního pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o 
povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních 
komunikacích, které bude vydáno na základě žádosti podané zhotovitelem stavebních 
prací. Tato žádost bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se zákon provádí. 

f) Rozhodnutí Městského úřadu dopravy a komunálních služeb, ze dne 20.10.2021, pod 
č.j. ODKS 79539/21-SPIS 12038/2021/PJ. 

g) Rozhodnutí Městského úřadu dopravy a komunálních služeb, ze dne 29.11.2021, pod 
ODKS 89646/21-SPIS 13839/2021/PJ 

h) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
ze dne 25.10.2021, pod č.j. KUJI 95278/2021, sp. Zn. ODSH 1277/2021/Ma/IS. 

i) Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 
hospodářství k provádění stavby v silničním ochranném pásmu. Krajský úřad povoluje 
umístění a provádění stavby za splnění těchto podmínek: 

• Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace 
zpracované AQUA PROCON,s.r.o. situace v místě křížení silnice I/23 je přílohou tohoto 
stanoviska. 

• Stavební činností nesmí dojít k dotčení stavby silnice první třídy I/23, tzn. K narušení 
odtokových poměr, k  znečištování komunikace zvláště v průběhu výstavby, ale i po 
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dokončení stavby v době jejího trvalého užívání nebo k jakémukoliv jinému poškození 
silničního tělesa silnice I/23. 

• Před případným umístěním přechodného dopravního značení na silnici I/23, je třeba  
požádat Krajský úřad, který je příslušný dle §124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení 
přechodové úpravy provozu na silnici I/23. Toto stanovení lze vydat po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. 

• Jestliže dojde ke změně stavby ve vztahu k silnici I/23 a jejímu ochrannému pásmu, je 
nutné Krajský úřad požádat  o vydání nového závazného stanoviska. 

j) Rozhodnutí Úřadu Městysu Rokytnice nad Rokytnou – jako věcně příslušný silniční 
správní úřad, ze dne 12.5.2021, pod č.j. 05/1/21 a ze dne 4.11.2021 

k) Rozhodnutí Obecní úřadu Římov - jako věcně příslušný silniční správní úřad, ze dne 
18.5.2021,   

l) Souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, ze dne 3.11. 2021, 
pod č.j. KRPJ-100542-1/ČJ-2021-161006-ROU. Vydává souhlasné závazné stanovisko 
za splnění následujících podmínek: 

• Rozhledové pole dle ČSN 736101 čl. 11.9 musí být prostý překážek výhledu vyšších než 
0,70 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu (nesmí zde být nadále umístěny žádé 
stavby ani vysazovány stromy, které by působily jako překážky v rozhledu) 

• Šířka sjezdu musí být nejméně 3 m (pro osobní automobily) 

• Podélný sklon sjezdu nesmí přesáhnout 8 % 

• Připojení sjezdu musí být provedeno stavebně odlišně od provedení křižovatky, 
dispoziční uspořádání dle přiložené dokumentace(přes sklopený obrubník, změna 
povrchu a výška) 

• Vnitřní okraj nároží v místě připojení sjezdu musí umožnit bezpečné zařazení 
vyjíždějícího vozidla do příslušného jízdního pruhu 

• Pokud se bude realizovat vjezdová brána na pozemek par. Č. 155/1, vzdálenost brány 
od vnější hrany komunikace musí být rovna alespoň délce nejdelšího v dokumentaci 
předpokládaného vozidla, zvětšené o 1 m. V případě, že se brána nebo vrata otevírají 
směrem k silnici, je třeba  zvětšit délku sjezdu ještě o délku vrat při otevření (viz.čl. 11.9 
ČSN 736101). 

m) Souhlas se zvláštním užíváním komunikace Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, 
ze dne KRPJ-100542-1/ČJ-2021-161006-ROU. Souhlasí za splnění následujících 
podmínek: 

• Příčné či podélné vedení sítí v blízkosti pozemních komunikací přednostně uvažovat bez 
překopů (protlakem). Překopy budou povoleny jen v odůvodněných případech, protlak 
nebude možné provést. 

• Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby 
byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě nutného omezení silničního 
provozu pohybem stavebních mechanizmů, pracovní činnosti apod. je nutno zdejšímu DI 
nejméně 30 dní před zamýšlenou realizací předložit návrh přechodného dopravního 
značení. 

 

n) Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, ochrana přírody a krajiny, ze dne 
22.3.2021, pod zn. OŽP 19193/21-SPIS 3195/2021/Tom-K.ze dne 5.10.2021, pod zn. 
OŽP 74404/21-SPIS 11370/2021/Tom-K a ze dne 6.10.2021, pod zn. OŽP 74496/21-
SPIS 11371/2021/Tom-K. Souhlas se vydává za předpokladu splnění následujících 
podmínek: 
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• Kácení dřevin kolidujících se stavbou by mělo být provedeno v nezbytně nutném 
rozsahu. 

• Kácení dřevin rostoucích mimo les bude ve vazbě na § 4 vyhl. Č. 189/2013 Sb. o 
ochranně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, předcházet závazné 
stanovisko vydané dle  § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona (kácení dřevin pro účely 
stavebního záměru povolovaného v územním řízení, nebo ve společném územním 
a stavebním řízení) příslušným obecním úřadem, který toto závazné stanovisko 
vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a dále stavební povolení, obojí v právní moci. 

• V případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů  musí být postupováno 
v souladu s ustanovením § 48, 50 zákona (příslušný je Krajský úřad Kraje Vysočina 
– odbor životního prostředí a zemědělství) 

• Během stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 
zákona. 

• Práce budou prováděny tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na 
prostor (skládky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště 
apod.) 

• Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo ke 
kontaminaci prostředí škodlivými látkami. Po ukončení prací budou dotčené 
pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební 
materiál.  

o) Stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 8.4.2021, pod č.j. 
KHSV/04715/2021/TR/HOK/Dos a ze dne 6.10.2021, pod č.j. 
KHSV/23297/2021/TR/HOK/Dos. S projektovou dokumentací stavby  se souhlasí 
s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně  veřejného zdraví a §4 odst. 6 stavebního 
zákona se souhlas váže na slnění podmínek: 

• Před započetím užívání staveb budou KHS – ÚP Třebíč předloženy doklady, že 
výrobky použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou nebo surovou 
vodou, jsou určené k tomuto účelu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.. 

• Před započetím užívání stavby bude KHS-ÚP Třebíč požadovat zkušební provoz 
pro ověření účinnosti technologie s dobou trvání min. 6 měsíců. Během zkušebního 
provozu budeme požadovat 1 x měsíčně laboratorní rozbor surové vody a upravené 
vody v ukazatelích železo, mangan, vápník, hořčík, pH a počty kolonií při 22 °C a 
36°C, a 1 x za 2 měsíce rozbor vody v rozsahu kráceném a 1 x za 6 měsíců rozbor 
vody v rozsahu úplném včetně pesticidních látek ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy vzorek pitné vody bude odebrán v odběrném 
místě pitné vody. 

• Před započetím užívání stavby bude KHS –ÚP Třebíč předložen nový provozní řád 
vodovodu pro veřejnou potřebu zpracovaný v souladu s § 3c zákona o ochraně 
veřejného zdraví. 

6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 

a) Souhlas se stavbou obce Římov ze dne 18.3.2021. 

• Požadujeme uvedení povrchů pozemků do původního stavu a to včetně cest 
zaasfaltovaných. Zástupce obce se zúčastní předání stavby zhotoviteli a bude 
protokolárně přebírat provedené úseky v obecních cestách. 

• Upozorňuji na skutečnost, že na pozemku p.č. 802/2 se v úseku cca 350 m nachází 
náletové dřeviny, které je nutné před stavbou vymýtit. 

• Jakékoliv meziskládky materiálu na katastru obce Římov budou v předstihu 
projednány s odpovědnými zástupci obce. 
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b) Souhlas se stavbou městyse Heraltice ze dne 8.11.2021: 

Městys Heraltice požaduje přítomnost na kontrolních dnech a při zahájení prací, 
které se týkají pozemků ve vlastnictví městyse. Městys Heraltice požaduje uvedení 
dotčených pozemků do původního stavu. 

c) Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč, ze dne 9.4.2021, pod zn. 
PM-10820/2021/5203/Cet, ze dne 15.10.2021, pod č.j. TR/5901/2021-No. S výše 
uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek: 

• Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného 
provozu. 

• Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení zařízení ve správě VAS, a.s. 
Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace. 

• Při návrhu a realizací stavby požadujeme respektovat technické standardy, které 
jsou zveřejněny na webových stránkách. 

• Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené 
pracovníky s objekty a polohou zařízení ve správě provozovatele. 

• Při souběhu a křížení navrženého vodovodu a kabelového vedení je třeba dodržet 
minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

•  Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody 
písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených 
odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. 

• Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení v naší 
správě na centrální dispečink. 

• Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle 
technických standardů VAS: 

- Jedno paré dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 
(především situace, podélné profily, kladečské schéma a technické vystrojení 
objektů). 

- Doklady prokazující kvalitu provedeného díla“ tlaková zkouška vodovodního potrubí, 
doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody, 
kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče. 

- Geodetická zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle 
Technologického předpisu pro zaměření a zpracování geodetické dokumentace. 

d) Stanovisko Povodí Moravy,s.p.ze dne 9.4.2021, pod zn. PM-10820/2021/5203/Cet. Z 
hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 SB. o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek: 

• Min 3 dny před zahájením zemních prací bude vyrozuměno (objednatelem nebo 
zhotovitelem prací) Povodí Moravy,s.p. 

• Správce vodního toku, tj. provoz Náměšť nad Oslavou bude přizván ke 
kolaudačnímu řízení, kde mu bude předán výkres skutečného provedení křížení 
toku IDVT 10202501 a to i v el. podobě ve formátu dgn. 

• Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány 
v korytě, na břehu v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude 
ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. 

• Bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod, vzniklých napojením objektů na 
veřejný vodovod a to  v souladu s platnou legislativou, platným PRVKUK Kraje 
Vysočina a koncepcí obce. 
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e) Stanovisko Povodí Moravy,s.p., ze dne 2.11.2021, pod zn. PM-42069/2021/5203/Čer. Z 
hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 SB. o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek: 

• Akce bude realizována dle předložené dokumentace. 

• Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových  
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), 
zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků a poškození 
majetku ve správě povodí Moravy,s.p. 

• Správci dotčeného toku, tj. Povodí Moravy,s.p. provoz Jihlava bude v dostatečném 
časovém předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení prací. 

• Realizací akce nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. 
převzalo do své správy a majetku. 

• Případný zásah do břehového porostu podél vodního toku ve správě Povodí 
Moravy,s.p. převzalo do své správy a majetku. 

• Případný zásah do břehového porostu podél vodního toku ve správě Povodí 
Moravy,s.p. bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody. 

• V místě křížení bude potrubí uloženo v chráničce a tok ve dně a březích opevněn 
kamennou dlažbou. Břehy budou ohumusovány a osety. Křížení bude respektovat 
normu ČSN 752130. Po dokončení prací bude odklizen veškerý materiál, který byl 
v souvislosti se stavbou uložen na břehu. 

• Křížení bude v terénu označeno povrchovými značkami (sloupky) 

• Po dokončení stavby bude správci toku předána dokumentace skutečného 
provedení křížení ve výkresové a digitální formě. Se situačním a výškovým 
uspořádáním s kótami v systému B.p.v.  

f) Vyjádření Lesy ČR,s.p. ze dne 31.3.2021. LČR,s.p. LS Třebíč souhlasí s akcí „ ÚV 
veverka – napojení VZ Římov a Štěměchy, parc.č. 558,665/, 676/4, 650/3, 
650/13,650/13, 650/12, 650/14,650/7, 650/4, 650/11, 650/1 v k.ú. Římov na Moravě a 
pozemku p.č. 577/2 v k.ú. Čáslavice za těchto podmínek. 

• Před započetím stavby bude provedeno vytýčení trasy v terénu odpovídající 
dočasnému odnětí části lesních pozemků včetně vyznačení stromů určených ke 
smýcení (kontrolu provede místně příslušný revírník) 

• Budou vypořádány náhrady za poškození lesa podle §21 lesního zákona a 
poskytnuto pro LS Třebíč jedno paré znaleckého posudku s výpočty pro vypořádání 
náhrad. Do započetí prací dojde k vyřízení dočasného odnětí dotčené části lesních 
pozemků a po geometrickém plánu 76707k odnětí dle rozhodnutí OŽP Třebíč. 

• Na lesních pozemcích nesmí dojít ke skládkování materiálu mimo plochy určené  
k dočasnému dotčení. 

• Při realizaci stavby nedojde k dalším záborům LPF a k využívání jiných pozemků 
LČR. 

• Na dotčené pozemky musí být sepsána smlouva o smlouvě budoucí  na služebnost 
a nájemní smlouva po dobu výstavby a po výstavbě. 

• Případné používání komunikací v majetku LČR,s.p. po dobu výstavby bude 
vyřešeno Nájemní smlouvou. 

• Uložení přípojek musí být provedeno takovým způsobem, aby nehrozilo jejich 
poškození při lesnickém provozu (přejezdy těžké mechanizace). 

• Lesní cesty musí být po uložení přípojek uvedeny do původního stavu 
(upozorňujeme, že některé úseky jsou s asfaltovým povrchem, jsou na nich 
umístěny propustě a svodnice). 
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g) Vyjádření Lesy ČR s.p., ze dne 13.4.2021, pod č.j. LCR943/040135/2021. Lesy ČR, s.p. 
, Oblastní ředitelství Vysočina, s navrženým záměrem souhlasí za těchto podmínek: 

• Výstavbou objektu nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 
Sb., v platném znění. 

• Samotné vrty a oplocení kolem vrtů budou umístěny mimo manipulační pásmo 
vodního toku – min. 3 m od břehové hrany vodního toku. 

• Křížení vodovodních řadů s otevřenými vodními toky bude provedeno překopem a 
to kolmo k ose toku. Vodovodní řad bude uložen v PE nebo ocelové chráničce 
v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna potoka (ne pod nánosy). Chránička bude  
protažena v požadované hloubce min. 3 m za břehovou hranu toku na obou  
březích toku. 

• Zemina ve výkopové rýze při křížení s otevřeným vodním tokem bude zhutněna 
v celé šíři koryta. Následně břehy koryta a dno vodního toku budou opevněny 
kamennou rovnaninou  na šířku překopu ( hmotnost kamene + 80 kg) a 
pobřežpozemky budou uvedeny do původního stavu ( plochy dotčené zemními 
pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem). 

• Správce toku bude vyzván ke kontrole hloubky uložení před zásypem rýhy a 
následně k písemnému převzetí provedených křížení. 

• Místo přechod otevřených vodních toků bude označeno pevně osazenými sloupky. 

• Křížení vodovodního řadu s vodním tokem PP Římovky v km 8,1  v místě propustku 
bude provedeno řízeným protlakem. Startovací jámy budou umístěny v min. 
vzdálenosti 4 m od osy zatrubnění. Vodovodní řad bude uložen v chráničce, 
vzdálenosti 4 m od osy zatrubnění. Vodovodní řad bude uložen v chráničce, 
chránička bude uložena v hloubce min. 1,2 m pod spodní hranou zatrubnění 
vodního toku. Chránička bude protažena v požadované hloubce min. 3 m od osy 
zatrubnění. 

• Správci bude oznámeno zahájení prací a bude vyzván ( min. 3 pracovní dny 
předem) k odsouhlasení umístění a hloubky startovacích jam před provedeným 
protlakem. 

• Ke křížení zatrubněné části toku je třeba si vyžádat souhlas vlastníka zatrubnění 
propustku. 

• V případě nutnosti odstranění části břehového porostu v souvislosti s realizací akce 
bude správce toku přizván k odsouhlasení nutného rozsahu tohoto kácení. Dřevní 
hmota bude náležet vlastníkovi pozemku, těžební zbytky budou odklizeny. 

• Po dokončení prací bude správci toku předloženo zaměření výškového uložení 
vodovodních řadů při křížení se všemi vodními toky. 

• Vodovodní řad uložený v manipulačním pásmu vodního toku ( 6 m od břehové 
hrany oku, 6 m od osy zatrubnění) bude zajištěn pro pohyb techniky o hmotnosti 20 
t. 

• Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke 
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 

• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí 
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. 

• Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani 
zemina z výkopu ukládány na březích, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených 
průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. 

• Správce toku bude vyzván ke kontrole výše uvedených podmínek 
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• Lesy ČR,s.p. mají právo hospodařit s pozemky 577/2 k.ú. Čáslavice, 558, 856/1, 
676/4,650/3, 650/13, 650/12, 650/11, 650/14, 650/7,650/4,665/1, 676/4, 650/1, 
650/5, k.ú. Římov na Moravě, které jsou ve vlastnictví státu. Na tyto pozemky bude 
před vydáním stavebního povolení uzavřen smluvní vztah, který bude řešit dotčení 
těchto pozemků vedením nových vodovodních řadů. 

h) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 14.6.2021, pod zn. 
TSO/BI/008847/2021.Požadujeme: 

• Souhlas s uložením inženýrských sítí vydá dle ust. §25 odst. 6 d) zákona č.13/97 o 
pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad. 

• Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního 
značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč. 

• Před započetím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění 
stavebních prací dle ust. §25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních 
komunikacích. 

• Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebností (dříve věcného břemene) pro uložení IS (pozemky 
parc.č. 827/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, parc.č. 5121 v k.ú. Chlístov u 
Rokytnice nad Rokytnou, parc. č. 408/1 v k.ú. Pokojovice). 

• Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách 
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku. 

• Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících 
z výše uvedených smluv. 

• Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 30.10. kalendářního roku vzhledem 
k zimní údržbě komunikací. 

• Dotčení pozemku parc. č. 827/1 uložením vodovodního řadu požadujeme min.100 
cm pod úrovní terénu. 

• Požadované zapravení místní komunikace nad pozemkem parc. č. 827/1, k.ú 
Rokytnice nad Rokytnou musí být odsouhlaseno obcí Rokytnice nad Rokytnou. 

• Dotčení silnic III/4056 a III/40516 (vodovodní řad), požadujeme provést min 120 cm 
pod niveletou vozovky s uložením do chráničky. 

• Realizace prací musí být prováděna za nepřerušovaného silničního provozu. 

• Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a komunikace 
nesmí být znečišťována. 

• Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a ani jinak 
ohrožována bezpečnost silničního provozu. 

• V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a 
odsouhlasit. 

i) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 24.9.2021, pod zn. 
TSO/BI/015054/2021. Požadujeme: 

• Souhlas s uložením inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o 
pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad. 

• Veškerá omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno 
odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč. 

• Před započetím výkopových prací v silnici a v silničním pozemku je třeba požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění 
stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních 
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komunikacích. Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o 
budoucí smlouvě. 

• Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat smlouvu o budoucí  
smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS. 

• Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách 
provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku. 

• Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících 
z výše uvedených smluv. 

• Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 30.10. kalendářního roku vzhledem k zimní 
údržbě komunikací. 

• Dotčení silnic III/40513 protlakem požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou 
vozovky s uložením do chráničky. 

• Realizace prací musí být provádění prací odstavena mechanizace a ani jinak 
ohrožována bezpečnost silničního provozu. 

• Při stavebních pracích nesmí být na vozovce skladován výkopek a komunikace nesmí 
být znečišťována. 

• Na vozovce nesmí být při provádění prací odstavena mechanizace a ani jinak 
ohrožována bezpečnost silničního provozu. 

• V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a 
odsouhlasit. 

 Dotčení silnice III/4056 novým komunikačním napojením: 

• Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení 
je nutno odsouhlasit s Policí ČR DI Třebíč. 

• O stanovení přechodné úpravy silničního provozu je třeba zažádat příslušný silniční 
správní úřad. 

• Do rozpočtu stavby musí být zahrnuty veškeré náklady na obnovu všech výstavbou 
dotčených ploch a zařízení silniční sítě ve správě KSÚSV. 

• Plánovaný sjezd na silnici III/4056 požadujeme v následující konstrukci: 

• ACO 11+ tl. 5 cm (obrusná vrstva) 

• Spojovací postřik 

• ACL 16+ tl.5 cm (ložná vrstva) 

• Spojovací postřik 

• ACP 22+ tl.5 cm (podkladní vrstva) 

• ŠD fr. 0/32 tl.20 cm (štěrkodrť hutněná po vrstvách) 

• Infiltrační postřik 

• ŠD fr. 0/63 tl. 20 cm (štěrkodrť hutněná po vrstvách) 

• Eventuální změnu skladby dotisku je nutno projednat předem s TSO TR KSÚSV, resp. 
v rámci smlouvy o podmínkách provádění stavebních prací. 

• Zalití styčné spáry požadujeme provést pružnou zálivkou. 

• Při stavebních pracích nesmí být silnice nadměrně znečišťována, činnostmi 
souvisejícími s uvedenou akcí a nesmí být prováděním prací ohrožena bezpečnost 
silničního provozu na silnici III/4056. 

• V případě jakýchkoliv změn či možnost jakéhokoliv dalšího dotčení silničních zájmů je 
nutno toto s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit. 
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• Souhlas s realizací sjezdu je podmíněn: 

• Investor je povinen zažádat příslušný silniční správní úřad o souhlas s novým 
komunikačním napojením, 

• Investor je povinen zajistit souhlas Policie ČR DI Třebíč s umístěním sjezdu z hlediska 
bezpečnosti na pozemní komunikaci, resp. rozhledových poměrů 

j) Vyjádření GasNet Služby s.r.o, ze dne 9.8.2021, pod zn. 5002426379, ze dne 
16.6.2021, pod zn. 5002405009, z dne 27.8.2021, pod zn. 5002439588, ze dne 
17.8.2021, pod zn. 5002426396, ze dne 26.8.2021,pod zn. 5002439552, ze dne 
5.10.2021, pod zn. 5002463276 

k) Vyjádření EG.D a.s, ze dne 23.6.2021, pod zn. D8626-26123768, ze dne 23.6.2021,pod 
zn. D8626-26123772, ze dne 1.7.2021, pod zn. D8626-26124997, ze dne 23.6.2021, 
pod zn. D8626-26123770., ze dne 14.7.2021, pod zn. T23390-27038714, ze dne 
14.7.2021,pod zn. T23390-27038708, ze dne 21.7.2021, pod zn. I10543-27038720, ze 
dne 21.7.2021, pod zn. I10543-27039272, ze dne 20.9.2021, pod zn. D8626-26140117, 
ze dne 20.9.2021, pod zn D8626-26140129, ze dne 11.10.2021, pod zn. D8626-
26144111 

l) Vyjádření CETIN a.s., ze dne 16.7.2023, pod č.j. 699655/21, ze dne 14.10.2021, pod č.j. 
793009/21 

7. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle 
skutečného provádění stavby. 

8. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.  

9. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby vodního díla, je původce odpadů povinen 
nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném 
technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit 
jakost podzemních a povrchových vod. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby 
nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.  

11. Při provádění stavby je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení 
dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu bouracích 
a stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob.  

12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně 
vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady 
prokazující oprávnění k provádění stavby, a to nejpozději před zahájením stavby. Před 
zahájením stavby stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení 
stavby. 
 

VII. s t a n o v u j e 
 
podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Dostavba SV Třebíčsko  
- úpravna vody - napojení VZ Římov a Štěměchy, výtlačný řad surové vody Veverka -
Pokojovice 
“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas Vám, po předložení 
předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad. 
Současně bude vodoprávnímu úřadu doloženo v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního 
zákona i povolení k provozování tohoto vodovodu. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 

 

 

Odůvodnění: 
Dne 13.10.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dne bylo 
zahájeno společné územní a stavební  řízení a povolení nakládání s vodami.  

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a 
§ 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu 
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• Projektovou dokumentaci „Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ 
Římov a Štěměchy, výtlačný řad surové vody Veverka –Pokojovice“, vypracovanou  
firmou Aqua Procon s.r.o., Ing Marií Hladíkovou a ověřenou Ing. Romanem 
Wognittschem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, z července 2021. 

• kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa 
stavby vodního díla, 

• doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla 
(výpisy z katastru nemovitostí), 

• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třebíč, odbor rozvoje a územního 
plánování, ze dne 26.4.2021, pod ORÚP 21807/21-SPIS 131/2021DvoJ, ze dne 
18.10.2021, pod ORÚP 74489/21-SPIS 131/2021/DvoJ a ze dne 18.10. 2021, pod 
ORÚP 74498/21-SPIS 131/2021/DvoJ. 

• Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení ze dne 8.10.2021, pod č.j. KUJI 
86996/2021,sp.zn. OZPZ 1467/2021. 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství, ze dne 8.11.2021, pod č.j. KUJI 99143/2021, sp. Zn. OZPZ 
1704/2021No-3, 

• Souhrnné vyjádření ze dne 14.10.2021, pod č.j. KUJI 90896/2021, OZPZ100/2021 
Ča, ze dne 14.10.2021, pod KUJI90884/2021OZPZ100/2021Ča 

• Stanovisko Obvodního báňského úřadu ze dne 10.11.2021, pod zn. SBS 
44805/2021. 

• Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 7.4.2021, pod č.j. KUJI 
30594/2021 OZPZ 100/2021 Ča. 

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, ze dne 12.10.2021, pod č.j. KUJI78182/2021 Ma/ 

• Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, ze dne 20.10.2021, pod č.j. KUJI 93391/2021, sp. Zn.ODSH 
1260/2021 Ma/OP. 

• Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 22.3.2021, 
pod zn. OŽP 19193/21-SPIS 3195/2021/Tom-K, ze dne 5.10.2021, pod zn. OŽP 
74404/21-SPIS11370/2021/Tom-K, ze dne 6.10.2021, pod OŽP74496/21-
SPIS11371/2021/To-K  

• Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, orgán 
státní správy lesů, ze dne 11.5.2021,pod OŽP 37077/21-SPIS OŽP/6000/2021/Ro, 

• Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí o trvalém odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, ze dne 20.10.2021, pod č.j. 
OŽP 83559/21 – SPIS 125533/2021/CHp. 

• Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, ze dne 25.10.2021, pod č.j. KUJI95278/2021,sp.zn. ODSH1277//2021 
Ma/IS. 
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• Rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 
31.5.2021, pod č.j. ODKS 39978/21-SPUS 6443/2021/PJ,ze dne 20.10.2021, pod 
č.j. ODKSODKS79544/21-SPIS12039/2021/PJ, ze dne 29.11.2021, pod 
ODKS89646/21-SPIS 13839/2021/Pj, ze dne 20.10.2021, pod č.j. ODKS 79539/21-
SPIS 12038/2021/PJ 

• Stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 
4.10.2021, pod zn. ODKS 74483/21-SPIS 954/2021/PJ, ze dne 1.11.2021, pod 
zn.ODKS 81841/21-SPIS954/2021/PJ, ze dne 4.10.2021, pod ODKS 74493/21-
SPIS954/2021/PJ 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor výstavby, ze dne 12.5.2021, 
pod č.j. OV 28003/21-SPIS 4837/2021/Ben, 6.10.2021, pod spis. zn. UMOK/SU-
1946/2021-M, č.j. UMOK/SU-2058/2021-M 

• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, ze dne 8.4.2021,pod 
KHSV/04715/2021/TR/HOK/Dos, ze dne 29.4.2021, pod 
KHSV/09101/2021/TR/HOK/Dos ,ze dne 12.10.2021, pod 
KHSV/23308/2021/TR/HOK/Dos,6.10.2021,podč.j. KHSV/23297/2021/TR/HOK/Dos. 

• Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru, ze dne 25.3.2021, pod 
č.j.HSJI-1143-2/TR-2021, ze dne  19.11.2021, pod HSJI-5130-2/TR-2021, ze dne 
18.10.2021, pod č.j. HSJI-4585-2/TR-2021  

• Vyjádření Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, ze dne 7.4.2021, pod č.j. 
KRPJ-1367-88/ČJ-2021-1600MN, ze dne 3.11.2021, pod č.j. KRPJ-100542-1/ČJ-
2021-161006-ROU, ze dne 12.10.2021, pod č.j. KRPJ-1367-342/ČJ-2021-1600MN, 
ze dne 3.11.2021, pod č.j. KRPJ-100542-1/ČJ-2021-161006-ROU., ze dne 
12.10.2021, pod č.j. KRPJ-1367-343/ČJ-2021-1600MN. 

• Stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, ze dne 29.3.2021, 
pod sp.zn. 110333/2021-1150-OÚZ-BR 

• Vyjádření starosty města Třebíč, ze dne 15.4.2021, pod ORÚP 21804/21-SPIS 
169/2021/Mar 

• Vyjádření Města Třebíče, odbor správy majetku a investic města, ze dne 20.5.2021, 
pod zn. OMIM 39572/21-SPIS 688/2021/Me, 

• Vyjádření Města Třebíče, odbor dopravy a komunálních služeb, ze dne 7.7.2021, 
pod ODKS 42385/21-SPIS 3016/2021/Von 

• Vyjádření silnic a dálnic Čr, ze dne 11.10.2021, pod zn.RSD-536985/2021-1, 

• Vyjádření obce Římov ze dne 24.3.2021. 

• Rozhodnutí obce Římova zvláštního užívání silnice ze dne 18.5.2021 , 

• Rozhodnutí obce Římov o povolení kácení stromů ze dne 7.6.2021 

• Vyjádření obce Štěměchy ze dne 26.3.2021. 

• Vyjádření obce Chlístov, ze dne 26.3.2021 a ze dne 23.9.2021, ze dne 21.10.2021,  

• Vyjádření obce Pokojovice , ze dne 18.10.2021, 18.10.2021, ze dne 18.10.2021 

• Vyjádření obce Heraltice ze dne 8.11.2021 

• Rozhodnutí obce Chlístov – povolení kácení, ze dne 4.6.2021, pod zn. CHl-
121/2021. 

• Rozhodnutí obce Pokojovice, ze dne 9.11.2021.  

• Souhlas povolení zvláštního užívání pozemků, ze dne 14.5.2021 

• Vyjádření Městyse Rokytnice nad Rokytnou, ze dne 25.3.2021 a ze dne 30.9.2021. 

• Rozhodnutí Městyse Rokytnice nad Rokytnou zvláštního užívání silnice, ze dne 
12.5.2021, pod č.j.05/1/21, ze dne 4.11.2021,  

• Vyjádření Městyse Stařeč ze dne 14.6.2021, pod č.j. ÚM/STA/2021/160-1/Bla 

• Vyjádření městyse Stařeč, ze dne 26.4.2021, pod č.j. ÚM/STA/2021/82/Li, ze dne 
15.4.2021, pod č.j. ÚM/STA/2020/143/Li, 
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• Vyjádření Vodárenské akciové společnosti,a.s., divize Třebíč, ze dne 6.4.2021, pod 
č.j. TR/1588/2021-Ča, ze dne 15.10.2021, pod TR/5901/2021-No, ze dne 
19.10.2021, pod TR/6540/2021-No 

• Stanovisko Povodí Moravy,s.p. ze dne 9.4.2021, pod zn. PM-10820/2021/5203/Cet,, 
ze dne 11.6.2021, pod zn. PM-18854/2021/5203/Kr, ze dne 22.9.2021, pod PM-
42030/2021/5203/Čer, ze dne 2.11.2021, pod zn. PM-42069/2021/5203/Čer. 

• Vyjádření Lesy ČR,s.p., ze dne 31.3.2021. 

• Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 30.3.2021, pod zn. 
TSO/BI/003261/2021, ze dne 17.5.2021, pod TSO/BI/006683/2021, ze dne 
14.6.2021, pod zn. TSO/Bl/008847/2021, ze dne 17.5.2021, pod zn. 
TSO/BI/006683/2021, ze dne 24.9.2021, pod zn. TSO/BI/015054/2021, ze dne 
24.9.2021, pod zn. TSO/BI/015024/2021, 

• Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, ze dne 29.3.2021, pod č.j. 
ARUB/1851/2021, ze dne 16.9.2021, pod č.j. ARUB/6490/2021M, ze dne 
21.10.2021, pod č.j. ARUB/7451/2021 DS, ze dne 16.9.2021, pod ARUB/6497/2021 
M. 

• Vyjádření GasNet Služby s.r.o, ze dne 9.8.2021, pod zn. 5002426379, ze dne 
16.6.2021, pod zn. 5002405009, z dne 27.8.2021, pod zn. 5002439588, ze dne 
17.8.2021, pod zn. 5002426396, ze dne 26.8.2021,pod zn. 5002439552, ze dne 
5.10.2021, pod zn. 5002463276 

• Vyjádření EG.D a.s, ze dne 23.6.2021, pod zn. D8626-26123768, ze dne 
23.6.2021,pod zn. D8626-26123772, ze dne 1.7.2021, pod zn. D8626-26124997, ze 
dne 23.6.2021, pod zn. D8626-26123770., ze dne 14.7.2021, pod zn. T23390-
27038714, ze dne 14.7.2021,pod zn. T23390-27038708, ze dne 21.7.2021, pod zn. 
I10543-27038720, ze dne 21.7.2021, pod zn. I10543-27039272, ze dne 20.9.2021, 
pod zn. D8626-26140117, ze dne 20.9.2021, pod zn D8626-26140129, ze dne 
11.10.2021, pod zn. D8626-26144111.  

• Vyjádření CETIN a.s., ze dne 16.7.2023, pod č.j. 699655/21, ze dne 14.10.2021, 
pod č.j. 793009/21 

• Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 16.6.2021, pod zn. 
MW9910176702306165, ze dne 16.6.2021, pod zn MW9910176707306181, ze dne 
16.9.2021, pod z. MW9910182688338253 

• Vyjádření T-Mobile Czech republic, a.s. , ze dne 16.6.2021, pod zn. E31790/21, ze 
dne 16.6.2021, pod E31789/21, ze de 16.6.2021, pod E31795/21, ze dne 
16.9.2021, pod zn. E46951/21, ze dne 16.9.2021, pod E46950/21, ze dne 
16.9.2021, pod zn.E46985/21, 

• Vyjádření tts energo, ze dne 18.6.2021, pod zn 210618-053, ze dne 18.6.2021, pod 
zn. 210618-053 

• Vyjádření ČD-telematika ze dne 17.6.2021, pod č.j. 1202112315, 

• Vyjádření Čeps,a.s., ze dne 16.6.2021, pod zn. 5620/2021/CEPS, 

• Vyjádření České Radiokomunikace a.s, ze dne 16.6.2021, pod zn. 
UPTS/OS/278195/2021, ze dne 16.6.2021, pod UPTS/OS/278198/2021, ze dne 
20.9.2021, pod zn. UPTS/OS/285476/2021, ze dne 20.9.2021, pod zn. 
UPTS/OS/285501/2021 

• Vyjádření ONL INVEST s.r.o. ze dne 16.6.2021, pod č.j. NESE00765/21 

• Vyjádření První telefonní společnosti,s.r.o. ze dne 16.6.2021, pod zn. PTTRE223, 

• Vyjádření Nej.cz s.r.o., ze dne24.6.2021, pod zn. VYJNEJ-2021-03702-01 

• Souhlas vlastníka parcely č. 661, k.ú Římov na Moravě – kácení 4 ks – průměr 
kmene méně než 80 cm, náletové dřeviny v ploše 157 m2. 

• Souhlas vlastníka parcely č. 657, k.ú. Římov na Moravě – kácení náletových dřevin 
v ploše 50 m2. 
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• Souhlas vlastníka parcely č. 657, k.ú. Římov na Moravě – náletové dřeviny v ploše 
50 m2 

• Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- vyměřeného podle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 
odst. 1 písm. g) ze dne 7.12.2021. 

 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 19.10.2021, pod č.j. OŽP OŽP 82795/21-SPIS 12290/21/Rep, na 
základě podané žádosti v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m 
stavebního zákona zahájení správního řízení ve věci společného územního a stavebního řízení 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m 
odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad rovněž upozornil, že 
závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve 
stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o 
podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona. 

Vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, 
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili ke shromážděným podkladům, k vyjádření byla 
stanovena přiměřená lhůta s upozorněním, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, platí, že mohou účastníci řízení uplatnit své námitky nebo připomínky pouze 
v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby 
účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky. 
Projektovou dokumentaci stavby „Dostavba SV Třebíčsko  - úpravna vody - napojení VZ Římov 
a Štěměchy, výtlačný řad surové vody Veverka –Pokojovice“, vypracovanou AQUAPROCON 
s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, ověřenou  Ing. Romanem Wognitschem, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. A stavba 
vedlejší podle projektové dokumentace ověřené Ing. Alešem Procházkou, autorizovaným 
inženýrem pro techniku prostředí staveb , specializace elektrotechnická zařízení a 
technologická zařízení, v červenci 2021, po zak. č. 1568521-72. 

Předložená dokumentace řeší  tři velké projekty, kterými jsou Úpravna vody Veverka – napojení 
vodních zdrojů Římov a Štěměchy, úpravny vody a výtlačné řady. Součástí tohoto povolení je i 
propojení stávajících vodojemů Střítež a Borovina a propojovací potrubí v úpravně vody 
Heraltice. První stavba řeší zprovoznění 11 průzkumných vrtů v jímacích  územích Římov a 
Štěměchy a jejich napojení na  místní lokalitu Veverka, kde byla původně plánovaná úpravna 
vody. Zde došlo ke změně a úpravna vody je posunuta do katastrálního území Pokojovice. 
Samotnou úpravny řeší druhý projekt a výtlačné potrubí z místní lokality Veverka do nové 
úpravny a propojení se stávajícím vodovodem řeší třetí projekt. 
 

Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby:  

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu 
s ustanovením § 94o a ustanovení § 94p stavebního zákona posoudil a schválil výše uvedený 
stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány.  
Záměr je v souladu s Územním plánem obce Čáslavice, s Územním plánem Římov ve znění 
Změny č.1,, s Územním plánem Štěměchy ve znění Změny  č., s Územním plánem Rokytnice 
nad Rokytnou,s Územním plánem Chlístov,s Územním plánem Třebíč, s Územním plánem 
Stařeč ve znění Změny č.1, s Územním plánem Heraltice a s Územním plánem Pokojovice. 

Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování bylo vydáno 

dne 26.4.2021, pod ORÚP 21807/21-SPIS 131/2021DvoJ, ze dne 18.10.2021, pod ORÚP 
74489/21-SPIS 131/2021/DvoJ a ze dne 18.10. 2021, pod ORÚP 74498/21-SPIS 
131/2021/DvoJ 
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Výstavbou technické infrastruktury dojde ke zlepšení podmínek v území. Umístění splaškové 
kanalizace do stávající komunikace neovlivňuje prostorové uspořádání území. 

Stavební záměr nevyžaduje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu (dále jen ZPF). 
Likvidace a úprava zeleně: Rozhodnutí o povolení kácení vydal: 

- Rozhodnutí č. 02/2021/06, vydané Obecní úřad Chlístov, ze dne 4.6.2021, pod zn. 
Chl-121/2021. Žadateli se povoluje kácení : 

• 2 ks stromů s obvodem kmene méně než 80 cm, které rostou na pozemku p.č. 5228 
v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou. 

• 1 ks stromu s obvodem kmene méně než 80 cm, který roste na pozemku p.č. 5316 
v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou 
Výše uvedenému žadateli se současně v souladu s ust. § 9 odst. 1,2 zák. č. 
114/1992 Sb. ukládá: 

- Rozhodnutí vydané Obecním úřadem v Římově, ze dne 7.6.2021. Povoluje se 
kácení: 

• 3 ks stromů o obvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 13 m2 náletových 
dřevin na pozemku p.č. 786, k.ú. Římov na Moravě, 

• 31 m2 náletových dřevin na pozemku parc. č. 540/1, 

• 7 ks stromů o obvodu kmene  v prsní výšce méně než 80 cm a 317 m2 náletových 
dřevin na pozemku p. č. 802/2, k.ú. Římov na Moravě, 

• 11 ks stromů o obvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 206 m2 náletových 
dřevin na pozemku 803, k.ú. Římov na moravě, 

• 4 ks stromů o bvodu kmene v prsní výšce méně než 80 cm a 157 m2 náletových 
dřevin na pozemku parc. č. 661, k.ú Římov na Moravě, 

• 50 m2 náletových dřevin na pozemku p.č. 657, k.ú. Římov na Moravě. 
d) Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Pokojovice ze dne 9.11.2021. Podle ust.§8 odst. 

11) zákona o ochraně přírody a krajiny vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích 
mimo les a povoluje kácení náletových dřevin v rozsahu 50 m2 na uvedeném pozemku. 
Povolení se vydává za těchto podmínek: 
- Pokácení se provede od 15.11.2021 do 30.4.2022. 
- Pokácení provede odborná firma a nedojde k ohrožení zdraví a majetku. 

 

 

Dne 8.10.2021 bylo vydáno Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a 
zemědělství o zjišťovacím řízení dle §7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“). Na základě informací , 
uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zjišťovacího řízení, 
provedené, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č.2 k zákonu o EIA, rozhoduje 
příslušný úřad, že záměr „Napojení  VZ Římov a Štěměchy“ nemá vliv na životní prostředí a 
nebude posuzován dle zákona o EIA 

Umístění stavby vodního díla je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, i předpisům, které stanoví hygienické a požární podmínky.  

Projektová dokumentace stavby vodního díla byla navržená tak, aby byla v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, 
řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkajících se ochrany zdraví osob a zvířat, 
životního prostředí a bezpečnosti při užívání.  
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Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku 
tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn 
příjezd ke stavbě.  

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním  
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění 
stavby je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména 
s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a požadavkům na veřejnou a 
dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.  

Vodoprávní úřad ověřil, že veřejná vyhláška o oznámení zahájení vodoprávního řízení o změně 
stavby před jejím dokončením byla vyvěšena na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou 
zákonem (15 dní). 

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným národním plánem povodí Dunaje, 
Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje ( 
ustanovení §24 až §26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému 
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených a neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí. 

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla 
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.  
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky ve společném územním a stavebním 
řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 
správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby, její účel a 
rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad  na zájmy chráněné vodním  
a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka 
řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a 
stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a 
stavební povolení: 
 
§ 27 odst. 1 správního řádu  
AQUA PROCON s.r.o., IDDS: cjjzg5z 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea 
Obec Římov, IDDS: 8imbqjf 
Městys Stařeč, IDDS: w6nbpp8 
Obec Štěměchy, IDDS: yvxbirg 
Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp 
Obec Pokojovice, IDDS: kizj2x4 
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Městys Heraltice, IDDS: bsga5xu 
Zemědělské a obchodní družstvo  Čáslavice, družstvo, IDDS: 9jjcvuk 
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ADW FARM, a.s., IDDS: edietn7 
Zemědělské družstvo Slavice, družstvo, IDDS: w94vkre 
AGROGEN, spol. s r.o., IDDS: 37fjv6j 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: 
ksab3eu 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Milena Brišová, IDDS: k7j2cmj 
Město Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Jiljí Brychta, Demlova č.p. 3585/5, 586 01  Jihlava 1 
Josef Grubl, Chlístov č.p. 37, 675 22  Stařeč 
Marie Grublová, Chlístov č.p. 37, 675 22  Stařeč 
Ludmila Dokulilová, Chlístov č.p. 53, 675 22  Stařeč 
Jan Nosek, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 22  Stařeč 
Jaroslava Nosková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 22  Stařeč 
Jan Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 141, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Miroslav Anděl, Výčapy č.p. 218, 674 01  Třebíč 1 
Ing. Aleš Vala, Střítež č.p. 153, 674 01  Třebíč 1 
Lukáš Rygl, Římov č.p. 34, 675 22  Stařeč 
Jana Veselá, Jar. Ježka č.p. 198/15, Týn, 674 01  Třebíč 1 
Jiří Holub, Čáslavice č.p. 149, 675 24  Čáslavice 
MVDr. Ladislav Trojan, Demlova č.p. 1025/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Jan Špaček, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 24, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Vladimír Bobek, Římov č.p. 130, 675 22  Stařeč 
Mgr. Dalibor Čaloud, Ctiradova č.p. 172/13, Chrlice, 643 00  Brno 43 
Ing. Radek Čaloud, V Dolině č.p. 211, Jaroslavice, 760 01  Zlín 1 
René Hobza, Hvozdecká č.p. 1305/5, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Jana Čaloudová, Trávníky č.p. 1617/77, Černá Pole, 613 00  Brno 13 
JUDr.Ph.D. Iveta Juráková, K Palečku č.p. 2675/12, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 
913 
Alena Franzová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 17, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Vladislava Leitnerová, Jasanová č.p. 1070, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 
Martin Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 28, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Petra Dolíhalová, Luční č.p. 129/3, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 
Zuzana Hlaváčková, Kmochova č.p. 172/55, Týn, 674 01  Třebíč 1 
Václav Pernický, Křížkovského č.p. 769/51, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Iva Pernická, Křížkovského č.p. 769/51, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Jana Müllerová, Krahulov č.p. 89, 675 21  Okříšky 
Kamila Bobková, Štěměchy č.p. 138, 675 27  Předín 
Jiří Svoboda, Lidická č.p. 840/13, Borovina, 674 01  Třebíč 1 
JUDr. Ivana Slavíková, Na Stárce č.p. 946/7, 150 00  Praha 5-Košíře 
Petr Caha, Bransouze č.p. 92, 675 21  Okříšky 
Pavel Hobza, Chlístov č.p. 63, 675 22  Stařeč 
Jitka Cahová, Pokojovice č.p. 36, 675 21  Okříšky 
Vladimír Nedvědický, Římov č.p. 136, 675 22  Stařeč 
Růžena Cejpková, Římov č.p. 16, 675 22  Stařeč 
Petr Matějka, Křížkovského č.p. 351/16, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Radomíra Pelikánová, Dalešice č.p. 8, 675 54  Dalešice 
Erika Dokulilová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 127, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Mirko Špaček, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 127, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Vaníčková, Svatoslav č.p. 90, 675 07  Čechtín 
 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Obec Cidlina, IDDS: tjbawi2 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 
písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky 
sousedních stavebních parcel : parc. č. 352, 394, 398 v katastrálním území , parc. č. 575/1, 
578, 830/2, 882 v katastrálním území Čáslavice, st. p. 119, 199, parc. č. 1173, 1174, 1175, 
1287/8, 1287/14, 1294, 1296, 1335, 1339 v katastrálním území Heraltice, parc. č. 41/13, 41/26, 
136/1, 136/1, 137/2, 138/1,139/3, 145/1, 145/1, 145/2, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 151, 
155/3, 160/1, 160/2, 162/20, 168/2, 173, 176/1, 397, 399 v katastrálním území Pokojovice, st. p. 
85, parc. č. 56/3, 64/2, 64/2, 64/3, 64/3, 65/1, 65/1, 65/2, 65/2, 803/3, 803/11, 803/31, 803/37, 
803/38, 803/39, 813/4, 813/36, 813/38, 813/39, 813/40, 813/51, 813/52, 813/53, 813/54, 880/2, 
880/3, 880/8, 890/8, 890/30, 904, 917/1, 917/2, 953/3, 955/2, 966/1, 977/1, 981/7, 1007/18, 
5002, 5003, 5004, 5005, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022/2, 
5022/3, 5025, 5029, 5032, 5042, 5047, 5065, 5066, 5071, 5073, 5078, 5083, 5088, 5090, 5091, 
5100, 5109, 5111, 5112, 5115, 5117, 5119, 5123, 5125, 5129, 5131, 5146, 5147, 5151, 5177, 
5197, 5205, 5205, 5223, 5233, 5238, 5255, 5256, 5286, 5288, 5291, 5299, 5313, 5331, 5339, 
5357, 5361, 5362, 5363, 5371, 5374, 5377, 5378, 5385, 5386, 5393, 5397, 5407, 5408, 5411 v 
katastrálním území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, st. p. 77/1, 77/1, 77/3, 77/3, parc. č. 
341, 379, 382, 383, 387, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 415/2, 416, 421/2, 500, 501, 503, 503, 
506/2, 506/2, 507, 507, 508, 508, 509, 509, 510/4, 510/4, 511/1, 511/6, 513, 513, 825/1, 825/1, 
825/2, 825/2, 825/3, 825/3, 826/2, 826/2, 827/4, 827/8, 827/8, 862/1, 913/1, 913/1, 964 v 
katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou, parc. č. 4/2, 437/23, 441, 501/1, 501/3, 502, 507, 
508, 509/1, 511, 513, 514/1, 514/3, 514/5, 514/6, 514/7, 514/8, 514/9, 521/1, 528/2, 528/4, 
528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/2, 530/2, 530/3, 530/4, 534/1, 536, 537, 538, 539, 540/2, 540/3, 
540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 540/10, 540/11, 540/12, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 
541/5, 541/6, 544, 545, 546, 549/1, 549/2, 550/1, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 552, 554, 555, 
559/2, 561/1, 561/4, 562/1, 563, 564, 565/1, 569/1, 571/1, 572, 573, 574, 575/1, 575/4, 575/5, 
575/6, 575/7, 583/2, 586/1, 586/3, 586/7, 586/8, 601/3, 605, 612/4, 613/3, 614/1, 632, 635/1, 
639/3, 639/4, 640/1, 644, 646, 647, 647, 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/5, 650/6, 650/8, 
650/10, 650/15, 651, 652, 652, 653, 663/1, 664, 666/4, 667, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 675/2, 
675/4, 676/2, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 676/10, 676/13, 745/2, 745/3, 745/4, 
783, 784, 793, 796, 797, 798, 799, 801/2, 806/2, 828/2, 828/3, 829, 832, 833/1, 833/3, 834/1, 
834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/8, 834/10, 834/11, 834/12, 834/12, 834/13, 834/18, 
834/19, 834/19, 835, 836, 838, 856/3, 856/4 v katastrálním území Římov na Moravě, st. p. 
179/2, parc. č. 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 184, 188, 189/1, 189/2, 190/1, 278, 284, 309, 
310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325, 327/1, 328/9, 
330/1, 330/3, 331, 332, 536, 575/2, 629/2 v katastrálním území Slavice, parc. č. 265/2, 297/2, 
297/3, 297/6, 297/8, 297/10, 299/4, 299/6, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 325, 326/1, 326/2, 332/2, 
334/1, 334/2, 341, 342, 346, 347, 352, 358, 375/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 
386, 390, 396, 704 v katastrálním území Kracovice, parc. č. 905/1, 906, 907, 908/2, 1779, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1909, 
1945/2 v katastrálním území Štěměchy, parc. č. 709/1, 709/2, 709/6, 715/3, 715/4, 715/5, 
715/8, 716, 719/3, 719/4, 719/5, 721/3, 721/4, 728/5, 728/8, 734/53, 734/54, 734/56, 734/57, 
1489, 1491/4, 1491/5, 1491/8, 1491/10, 1491/11, 1491/14, 1491/15, 1491/16, 1491/17, 1491/18 
v katastrálním území Třebíč. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 
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Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 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 společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) 
stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 
opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně 
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 

 

 
 
 
 
 
 
  
Ing. Jana Kristková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 7.12.2021. 
 
Obdrží: 
Město Třebíč , městys Heraltice, městys Stařeč, městys Rokytnice nad Rokytnou, obec 
Římov, Štěměchy, Čáslavice, Pokojovice, Chlístov a Heraltice 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. 
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Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne: 
…………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 
Obdrží: 
Účastníci společného vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou) 
AQUA PROCON s.r.o., IDDS: cjjzg5z 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea 
Obec Římov, IDDS: 8imbqjf 
Městys Stařeč, IDDS: w6nbpp8 
Obec Štěměchy, IDDS: yvxbirg 
Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp 
Obec Pokojovice, IDDS: kizj2x4 
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Městys Heraltice, IDDS: bsga5xu 
Zemědělské a obchodní družstvo  Čáslavice, družstvo, IDDS: 9jjcvuk 
ADW FARM, a.s., IDDS: edietn7 
Zemědělské družstvo Slavice, družstvo, IDDS: w94vkre 
AGROGEN, spol. s r.o., IDDS: 37fjv6j 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: 
ksab3eu 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Milena Brišová, IDDS: k7j2cmj 
 
§ 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně) 
Město Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Jiljí Brychta, Demlova č.p. 3585/5, 586 01  Jihlava 1 
Josef Grubl, Chlístov č.p. 37, 675 22  Stařeč 
Marie Grublová, Chlístov č.p. 37, 675 22  Stařeč 
Ludmila Dokulilová, Chlístov č.p. 53, 675 22  Stařeč 
Jan Nosek, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 22  Stařeč 
Jaroslava Nosková, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 49, 675 22  Stařeč 
Jan Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 141, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Miroslav Anděl, Výčapy č.p. 218, 674 01  Třebíč 1 
Ing. Aleš Vala, Střítež č.p. 153, 674 01  Třebíč 1 
Lukáš Rygl, Římov č.p. 34, 675 22  Stařeč 
Jana Veselá, Jar. Ježka č.p. 198/15, Týn, 674 01  Třebíč 1 
Jiří Holub, Čáslavice č.p. 149, 675 24  Čáslavice 
MVDr. Ladislav Trojan, Demlova č.p. 1025/35, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Jan Špaček, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 24, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Vladimír Bobek, Římov č.p. 130, 675 22  Stařeč 
Mgr. Dalibor Čaloud, Ctiradova č.p. 172/13, Chrlice, 643 00  Brno 43 
Ing. Radek Čaloud, V Dolině č.p. 211, Jaroslavice, 760 01  Zlín 1 
René Hobza, Hvozdecká č.p. 1305/5, Bystrc, 635 00  Brno 35 
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Jana Čaloudová, Trávníky č.p. 1617/77, Černá Pole, 613 00  Brno 13 
JUDr.Ph.D. Iveta Juráková, K Palečku č.p. 2675/12, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 
913 
Alena Franzová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 17, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Vladislava Leitnerová, Jasanová č.p. 1070, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 
Martin Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 28, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Petra Dolíhalová, Luční č.p. 129/3, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 
Zuzana Hlaváčková, Kmochova č.p. 172/55, Týn, 674 01  Třebíč 1 
Václav Pernický, Křížkovského č.p. 769/51, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Iva Pernická, Křížkovského č.p. 769/51, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Jana Müllerová, Krahulov č.p. 89, 675 21  Okříšky 
Kamila Bobková, Štěměchy č.p. 138, 675 27  Předín 
Jiří Svoboda, Lidická č.p. 840/13, Borovina, 674 01  Třebíč 1 
JUDr. Ivana Slavíková, Na Stárce č.p. 946/7, 150 00  Praha 5-Košíře 
Petr Caha, Bransouze č.p. 92, 675 21  Okříšky 
Pavel Hobza, Chlístov č.p. 63, 675 22  Stařeč 
Jitka Cahová, Pokojovice č.p. 36, 675 21  Okříšky 
Vladimír Nedvědický, Římov č.p. 136, 675 22  Stařeč 
Růžena Cejpková, Římov č.p. 16, 675 22  Stařeč 
Petr Matějka, Křížkovského č.p. 351/16, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
Radomíra Pelikánová, Dalešice č.p. 8, 675 54  Dalešice 
Erika Dokulilová, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 127, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Mirko Špaček, Rokytnice nad Rokytnou č.p. 127, 675 25  Rokytnice nad Rokytnou 
Marie Vaníčková, Svatoslav č.p. 90, 675 07  Čechtín 
 
 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu (dodejkou, datovou schránkou) 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Obec Cidlina, IDDS: tjbawi2 
 
 
 
 
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 
písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky 
sousedních stavebních parcel : parc. č. 352, 394, 398 v katastrálním území , parc. č. 575/1, 
578, 830/2, 882 v katastrálním území Čáslavice, st. p. 119, 199, parc. č. 1173, 1174, 1175, 
1287/8, 1287/14, 1294, 1296, 1335, 1339 v katastrálním území Heraltice, parc. č. 41/13, 41/26, 
136/1, 136/1, 137/2, 138/1,139/3, 145/1, 145/1, 145/2, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 151, 
155/3, 160/1, 160/2, 162/20, 168/2, 173, 176/1, 397, 399 v katastrálním území Pokojovice, st. p. 
85, parc. č. 56/3, 64/2, 64/2, 64/3, 64/3, 65/1, 65/1, 65/2, 65/2, 803/3, 803/11, 803/31, 803/37, 
803/38, 803/39, 813/4, 813/36, 813/38, 813/39, 813/40, 813/51, 813/52, 813/53, 813/54, 880/2, 
880/3, 880/8, 890/8, 890/30, 904, 917/1, 917/2, 953/3, 955/2, 966/1, 977/1, 981/7, 1007/18, 
5002, 5003, 5004, 5005, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022/2, 
5022/3, 5025, 5029, 5032, 5042, 5047, 5065, 5066, 5071, 5073, 5078, 5083, 5088, 5090, 5091, 
5100, 5109, 5111, 5112, 5115, 5117, 5119, 5123, 5125, 5129, 5131, 5146, 5147, 5151, 5177, 
5197, 5205, 5205, 5223, 5233, 5238, 5255, 5256, 5286, 5288, 5291, 5299, 5313, 5331, 5339, 
5357, 5361, 5362, 5363, 5371, 5374, 5377, 5378, 5385, 5386, 5393, 5397, 5407, 5408, 5411 v 
katastrálním území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, st. p. 77/1, 77/1, 77/3, 77/3, parc. č. 
341, 379, 382, 383, 387, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 415/2, 416, 421/2, 500, 501, 503, 503, 
506/2, 506/2, 507, 507, 508, 508, 509, 509, 510/4, 510/4, 511/1, 511/6, 513, 513, 825/1, 825/1, 
825/2, 825/2, 825/3, 825/3, 826/2, 826/2, 827/4, 827/8, 827/8, 862/1, 913/1, 913/1, 964 v 
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katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou, parc. č. 4/2, 437/23, 441, 501/1, 501/3, 502, 507, 
508, 509/1, 511, 513, 514/1, 514/3, 514/5, 514/6, 514/7, 514/8, 514/9, 521/1, 528/2, 528/4, 
528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/2, 530/2, 530/3, 530/4, 534/1, 536, 537, 538, 539, 540/2, 540/3, 
540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 540/10, 540/11, 540/12, 541/1, 541/2, 541/3, 541/4, 
541/5, 541/6, 544, 545, 546, 549/1, 549/2, 550/1, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 552, 554, 555, 
559/2, 561/1, 561/4, 562/1, 563, 564, 565/1, 569/1, 571/1, 572, 573, 574, 575/1, 575/4, 575/5, 
575/6, 575/7, 583/2, 586/1, 586/3, 586/7, 586/8, 601/3, 605, 612/4, 613/3, 614/1, 632, 635/1, 
639/3, 639/4, 640/1, 644, 646, 647, 647, 648/1, 648/2, 649, 650/1, 650/2, 650/5, 650/6, 650/8, 
650/10, 650/15, 651, 652, 652, 653, 663/1, 664, 666/4, 667, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 675/2, 
675/4, 676/2, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 676/10, 676/13, 745/2, 745/3, 745/4, 
783, 784, 793, 796, 797, 798, 799, 801/2, 806/2, 828/2, 828/3, 829, 832, 833/1, 833/3, 834/1, 
834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/8, 834/10, 834/11, 834/12, 834/12, 834/13, 834/18, 
834/19, 834/19, 835, 836, 838, 856/3, 856/4 v katastrálním území Římov na Moravě, st. p. 
179/2, parc. č. 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 184, 188, 189/1, 189/2, 190/1, 278, 284, 309, 
310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325, 327/1, 328/9, 
330/1, 330/3, 331, 332, 536, 575/2, 629/2 v katastrálním území Slavice, parc. č. 265/2, 297/2, 
297/3, 297/6, 297/8, 297/10, 299/4, 299/6, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 325, 326/1, 326/2, 332/2, 
334/1, 334/2, 341, 342, 346, 347, 352, 358, 375/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 
386, 390, 396, 704 v katastrálním území Kracovice, parc. č. 905/1, 906, 907, 908/2, 1779, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1909, 
1945/2 v katastrálním území Štěměchy, parc. č. 709/1, 709/2, 709/6, 715/3, 715/4, 715/5, 
715/8, 716, 719/3, 719/4, 719/5, 721/3, 721/4, 728/5, 728/8, 734/53, 734/54, 734/56, 734/57, 
1489, 1491/4, 1491/5, 1491/8, 1491/10, 1491/11, 1491/14, 1491/15, 1491/16, 1491/17, 1491/18 
v katastrálním území Třebíč. 
 
 
 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: 
x9nhptc 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: vzxiuw8 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, IDDS: pjqbcbp 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní 
Město, 674 01  Třebíč 1 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, 
Karlovo nám. č.p. 104/55, 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 životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. 
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 
116/6, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu 
  
Na vědomí 
VODOVODY A KANALIZACE, IDDS: fkpv6n9 
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy  (s žádostí o vyvěšení), Karlovo nám. č.p. 104/55, 
Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea, (s žádostí o vyvěšení) 
Obec Římov, IDDS: 8imbqjf, (s žádostí o vyvěšení) 
Městys Stařeč, IDDS: w6nbpp8, (s žádostí o vyvěšení) 
Obec Štěměchy, IDDS: yvxbirg, (s žádostí o vyvěšení) 
Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp, (s žádostí o vyvěšení) 
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Obec Pokojovice, IDDS: kizj2x4, (s žádostí o vyvěšení) 
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z, (s žádostí o vyvěšení) 
Městys Heraltice, IDDS: bsga5xu, (s žádostí o vyvěšení) 
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