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Dle rozdělovníku 

 

Věc: „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou“, novostavba vodovodu a splaškové kanalizace. 
 

 

S P O L E Č N É   Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 

a 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í 

 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) 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), jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je   
 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
IČO 433 83 513, 

 

vydává  
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona, 
v souladu s ustanovením §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a násl. správního 

řádu  
společné povolení, 

kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou“, novostavba 

vodovodu a splaškové kanalizace, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v obci Lavičky, v k. ú. 
Lavičky, p. p. č.: 145, 225, 2182/1, 2577, 2582, č. h. p. 4-16-02-0450-0-00, vodní útvar: DYJ_1040 
Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do toku Oslava.  
 

Údaje o povolené stavbě vodního díla: 
SO 01 - vodovod 

Příslušnost k systému vodovodu Č 20   03 - skupinový   
Kód užití vody Č 02     15 - zásobování obyvatelstva 

Povolované vodárenské stavby a objekty Č 03:   433 - vodovodní řady rozvodné  
Materiál, profil, délka: 
1.etapa 

Bude napojen stávající vodovodní řad PVC 110 na pozemku p. č. 145. 
Navrhované potrubí: d110x10 PE 100 RC SDR11 PN16, dl. 345,12 m. 

Orientační určení polohy: 
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Začátek úseku    Y 641908.83 X 1134954.92 

Konec úseku    Y 641596.50 X 1135027.01 

 

2 etapa 

Bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90 na pozemku p. č. 2582, ukončen bude v místě hydrantu 
DN 80 vodovodu 1. etapa. 

Navrhované potrubí: d110x10 PE 100 RC SDR11 PN16, dl. 205,13 m. 

Orientační určení polohy: 
Začátek úseku    Y 641596.01 X 1135027.01 

Konec úseku    Y 641740.42 X 1135132.55 

 

SO 02 - splašková kanalizace 

Kanalizační soustava Č 24    01 - kanalizace pro veřejnou potřebu 

Charakter kanalizační soustavy Č 25   splašková 

Povolované kanalizační stavby a objekty  441 - stoková síť  
Materiál, profil, délka: 
1.etapa 

Bude napojena na aktuálně projektovanou splaškovou kanalizaci KAM DN250 v šachtě Š145 na pozemku 

p. č. 225, v případě, že v době provádění stavby nebude obecní splašková kanalizace vybudována, bude do 
doby jejího zprovoznění navrhovaná splašková kanalizace provozována jako suchovod. 
Navrhované potrubí: KAM DN 250, dl. 313,55 m. 

Orientační určení polohy: 

Š145    Y 641908.91 X 1134957.02 

Š175  Y 641624.19 X 1135015.20 

 

2 etapa 

Bude napojena na aktuálně projektovanou splaškovou kanalizaci KAM DN 250 v šachtě Š143 na 
pozemku p. č. 2582, v případě, že v době provádění stavby nebude obecní splašková kanalizace 

vybudována bude do doby jejího zprovoznění navrhovaná splašková kanalizace provozována jako 
suchovod. 

Navrhované potrubí: KAM DN 250, dl. 197,53 m. 

Orientační určení polohy: 
Š143    Y 641737.36 X 1135135.80 

Š180  Y 641589.90 X 1135031.82 

 

Účel povolované stavby vodního díla: 
Jedná se o novostavbu vodního díla. Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá. 
Účelem navržené stavby je novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Za Školou.  
  

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí: 
k. ú. Lavičky, p. č.145, ostatní plocha 

k. ú. Lavičky, p. č. 225, ostatní plocha 

k. ú. Lavičky, p. č. 2182/1, orná půda 

k. ú. Lavičky, p. č. 2577, ostatní plocha 

k. ú. Lavičky, p. č. 2582, ostatní plocha 

 

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného 
vlivy stavby: 

Záměr je situován dle ÚP v zastavitelné ploše Z3 s rozdílným způsobem využití BV - bydlení v rodinných 
domech venkovské a v zastavitelné ploše Z26 s rozdílným způsobem využití PV - veřejná prostranství. 
Záměr je dále navržen v nezastavěném území s rozdílným způsobem využití DS - dopravní infrastruktura 
silniční. Záměr je v souladu s plochami PV, BV, DS, respektuje podmínky stanovené územní studií, 
respektuje umístění IS stanovené územní studií. Záměr je v souladu s ÚP. Záměr nemá nároky na 
urbanistické ani architektonické řešení. Stavbu je nutno koordinovat se stavbou „Lavičky – výstavba IS – 

lokalita Za Školou – komunikace, prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky, přípojky vody a 

splaškové kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka sdělovacího vedení CETIN“, investor Obec Lavičky, 
která řeší výstavbu dopravní a technické infrastruktury v lokalitě. Především je nutné koordinovat 
vybudování nové části vodovodní přípojky pro stávající objekt na pozemku p.č. st. 256, k. ú. Lavičky a 
její napojení na stávající vodovodní potrubí na hranici pozemku p. č. 255, k. ú. Lavičky. Zrušení části 
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vnitřního rozvodu vody, vybudování nové přípojky včetně vodoměrné šachty, a přepojení na stávající 
vnitřní rozvod vody pro objekt na pozemku parc. č. st. 256 je řešeno v rámci stavby „Lavičky – výstavba 
IS – lokalita Za Školou – komunikace, prodloužení plynovodu a plynovodní přípojky, přípojky vody a 
splaškové kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka sdělovacího vedení CETIN“. Přepojení přípojky musí 
být provedeno v koordinaci s touto stavbou, nelze přerušit dodávku pitné vody pro tuto nemovitost. 
Stávající vodovodní přípojka pro č. p. 131 bude zrušena, šoupě bude společně se zemní soupravou 
demontováno. Pro č. p. 131 bude vybudována nová vodovodní přípojka s novou vodoměrnou betonovou 
šachtou 0,9x1,2x1,5 m. Po provedení bude vodoměrná sestava ze stávající vodoměrné šachty přesunuta do 
nové vodoměrné šachty. Stávající vnitřní rozvod vody bude přepojen na nový vnitřní rozvod vody za 
přemístěnou vodoměrnou sestavou. V průběhu výstavby bude nutno zařídit pro č. p. 131 náhradní 
zásobování vodou. Vybudování nové vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty bude řešeno v rámci 
stavby „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – komunikace, prodloužení plynovodu a plynovodní 
přípojky, přípojky vody a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka sdělovacího vedení CETIN“, 
investor Obec Lavičky. Vodovod není navržen pro zásobování požární vodou. Do doby zprovoznění 
kanalizace budované v rámci stavby – „Lavičky – splašková kanalizace“, bude navrhovaný kanalizační 
řad provozován jako suchovod. Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace. 
 

Vymezení území dotčeného vlivem stavby: 
Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů 
souboru staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 
v platném znění, kdy jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 

Stavbou budou přímo dotčeny pozemky, na kterých je stavba umístěna, tj. pozemky uvedené výše. 
Vzhledem k rozsahu stavby mohou být během výstavby krátkodobě dotčeny i ostatní okolní pozemky a 
stavby např. přechodným zvýšením hladiny hluku, prachu či provozu v zájmovém území.  
 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost Morawitz 
projektování, s. r.o., Optátova 708/37, 637 00 Brno, IČO 10968741, dokumentaci ověřil: Ing. Hana Tupá, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČO 67587038, datum: 
01/2022, zak. č. 00122. 

 

Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví 
tyto podmínky: 

1. Stavba bude prostorově řešena v souladu se schválenou projektovou dokumentací ke společnému 
povolení, která obsahuje výkres 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 tak, aby byl zajištěn soulad 
umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích pozemková parcela číslo KN 145, 225, 2182/1, 2577, 
2582, v katastrálním území Lavičky, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí. 

3. Pozemky dotčené stavbou musí být v terénu vytýčeny oprávněnou osobou před zahájením 
stavebních prací tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž 
stejně tak musí být vytýčena i prostorová poloha stavby. 

4. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí odboru ŽP předem termín 
zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán stavebníkem. Stavebník 
prokazatelně seznámí zhotovitele stavby s jednotlivými podmínkami dotčených orgánů, vlastníků 
a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení v platném znění jejich 
vyjádření a stanovisek. 
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6. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně přípojek) na staveništi před 
započetím stavby. Pracovníci zhotovitele musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni. 

7. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn 
bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům a stavbám, přímo dotčených stavbou i 
k sousedním nemovitostem. 

8. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému 
omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, 
k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavební 
činnosti nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, 
okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. 
Zároveň také nesmí dojít ke znečištění terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 

9. Při provádění stavební činnosti a stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 
v oblasti, v souladu s ustanovením § 27 vodního zákona. Dešťové vody budou z místa stavby 
v průběhu výstavby odváděny způsobem, který zabrání zaplavování okolních pozemků či staveb a 
jejich podmáčení. 

10. Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady, dle § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“), je nutno, aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady odbor ŽP v souladu § 16 odst. 3 zákona o odpadech. 

11. Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona o odpadech, zejména z § 16 
odst. 1 písm. a) – j) a dále odst. 2 a 4. Při nakládání se stavebními odpady může původce odpadů 
odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke 
sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. 

12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedené 

v těchto dokladech: 
a) v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 21.3.2022, zn. 

KHSV/05316/2022/ZR/HOK/Mal: 

• Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého 
vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich 
zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

• Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody 
(akreditovaný odběr i analýzy).  Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude 
předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

b) ve vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 
7.3.2022 č. j. DOP/10709/2022-krej/31/2022: 

- O případné zvláštní užívání místní komunikace (§25 Z. 13/1997) pro realizaci stavby požádá 
investor nebo dodavatel minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací příslušný silniční 
správní úřad – OÚ Lavičky. Součástí žádosti bude předchozí souhlas vlastníka dotčené 
komunikace (Obec Lavičky) a Policie ČR KŔPKV DI Žďár nad Sázavou, dopravní 
inspektorát, včetně projektu (schématu) přechodného dopravního značení. 

- O případné zvláštního užívání silnice (§25 zák. č. 13/1997 Sb.) při realizaci stavby na 
pozemku silnice požádá investor nebo dodavatel minimálně 1 měsíc před zahájením 
stavebních prací náš úřad. Součástí žádosti bude smlouva k zvláštnímu užívání s Krajskou 

správou a údržbou silnic Vysočiny, TSÚ Žďár nad Sázavou, souhlasné vyjádření Polici ČR 
KŘPKV DI Žďár nad Sázavou, včetně projektu (schématu) přechodného dopravního značení 
a smlouva o smlouvě budoucí s Krajem Vysočina (Krajský úřad kraje Vysočina, odbor 
majetkový).  

- Zásahy – výkopy v komunikacích musí být prováděny v souladu s technickými podmínkami 
Ministerstva dopravy TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

- Zasažené místo komunikace v rámci stavebních prací musí být označeno dopravním značením 
v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikacích a ve 
smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c). 

- Případná úplná uzavírka komunikace musí být řešena v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 
13/1997 Sb. příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací. 

- Přechody komunikace požadujeme provést protlakem, pokud tomu nebudou bránit zvláštní 
okolnosti. 
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- Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 
c) ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 22.3.2022 zn. 5002565886, které je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí, 
d) ve vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 18.3.2022  č.j. 567625/22, které je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí, 
e) ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 8.8.2022 č. j. 

ZR/3063/2022-Mr, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze 
k rozhodnutí, 

f) ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 19.4.2022 zn. L16945-27056140, které je nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí. 

13. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.  
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513 

- Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00842478 

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 15.11.2022 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení 
správního řízení  investora  (stavebníka), tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČO 433 83 513, ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního 
díla s názvem „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou“, novostavba vodovodu a splaškové 
kanalizace,  podle ustanovení § 15 vodního zákona, a ustanovení § 94 j stavebního zákona. Dnem podání 
žádostí bylo řízení zahájeno.   
 

Podle ustanovení § 115  vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu 
oznámil  vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 28.11.2022 č.j. ŽP/59835/2022-

vrano/10225/2022 a současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona stanovil lhůtu 15 dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení, ve které mohly  dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci 
řízení své námitky.  Současně je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 
nebude přihlédnuto. Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny námitky k projednávané věci.  
 

Dokladovou část tvoří: 
- vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, orgánu územního 

plánování, ze dne 22.3.2022 pod č. j. VÝST/10710/2022-nevrt/1921/2022, 

- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 10.3.2022 zn. PM 10966/2022/5203/Ko, 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 21.3.2022, zn. 

KHSV/05316/2022/ZR/HOK/Mal, 

- usnesení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 11.3.2022 č. j. HSJI – 951-2/ZR-

2022, 

- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 4.4.2022 č. j. 
ŽP/10708/2022-pa/210/2022, 

- vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 
7.3.2022 č. j. DOP/10709/2022-krej/31/2022, 

- závazné stanovisko Policie ČR, DI územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne  31.3.2022 č. j. KRPJ-

40573-2/ČJ-2022-161406-DING, 

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 22.3.2022 zn. 5002565886, 
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 18.3.2022  č.j. 567625/22, 
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 8.8.2022 č. j. ZR/3063/2022-Mr, 

- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 2.3.2022 zn. P11356-26170162, a ze dne 19.4.2022 zn. 

L16945-27056140,  

- vyjádření společnosti Matrigo s. r. o., ze dne 4.3.2022 zn. 03-04-22-12,  

- vyjádření Obce Lavičky ze dne 16.8.2022, 
- souhlas Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů, ze dne 16.3.2022 sp. zn. 

127099/2022-7460-OÚZ-BR, 

- vyjádření společnosti Quantcom, a. s., ze dne 29.11.2022 zn. CR1093413,  
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- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona 
vyznačený na situačním výkresu,    

- doklad o zaplacení správního poplatku, 
- plán kontrolních prohlídek stavby. 

 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno: 
a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Morawitz projektování, s. r.o., 
Optátova 708/37, 637 00 Brno, IČO 10968741, dokumentaci ověřil: Ing. Hana Tupá, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČO 67587038, datum: 01/2022, zak. č. 00122. 
 

b) Majetkoprávní poměry: 
stavba, včetně ochranného pásma, bude provedena v k. ú. Lavičky, p. p. č.: 

- 145 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 225 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2182/1 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2577 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2582 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 

 

Pozemky, kde vznikne ochranné pásmo, v k. ú. Lavičky, p. p. č.: 
- 145 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 225 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2182/1 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2577 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2582 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 385 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
- 2182/11 - Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 

 

c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a 
územního rozvoje, vyjádření dne 22.3.2022 pod č. j. VÝST/10710/2022-nevrt/1921/2022. 

 

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního 
zákona, ustanovení § 94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:   
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a), b)  a d) stavebního zákona: 

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

- Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2  a 3 správního řádu, § 94k  písm. e) stavebního zákona: 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno 

- QUANTUM, a. s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň 

- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole 

- GasNet Služby, s. r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno 

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k  písm. e) stavebního zákona 
(veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám 
na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí takto: 
k. ú. Lavičky, p. č. 224, 247, 248, 249, 251, 255, 257, 266, 271, 358, 363/1, 363/2, 383/1, 383/2, 384, 385, 
460/2, 461/1, 2178/1, 2179, 2180/1, 2180/6, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 2181/7, 

2181/8, 2182/2, 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11, 2183, 2185/1, 2185/2, 2465, 262. 

Odbor ŽP ověřil dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí vlastnická práva k pozemkům a 
stavbám na nich, jichž se požadovaný záměr týká, přezkoumal možnost přímého dotčení vlastnických či 
jiných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastnických či 
jiných práv k sousedním stavbám, pozemkům a stavbám na nich a stanovil dle § 27 správního řádu, § 115 
vodního zákona a § 94k stavebního zákona okruh známých účastníků řízení. Účastníkem řízení o povolení 
stavby je stavebník, obec, vlastník stavby nebo pozemku stavby a osoby mající k této stavbě nebo 
pozemku jiná věcná práva (nejsou-li samy stavebníkem) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být vydáním 
společného povolení přímo dotčeno (mj. vlastníci a správci dotčené stávající dopravní a technické 
infrastruktury).  
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Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v řízení o povolení stavby jsou dle § 94m odst. 2 
stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení vždy účastníci dle § 94k písm. a), c) a d) 
stavebního zákona, tj. stavebník, vlastník stavby nebo pozemku stavby a osoby mající k této stavbě nebo 
pozemku jiná věcná práva (nejsou-li sami stavebníkem).  Tito účastníci řízení jsou uvedeni ve výrokové 
části rozhodnutí. 
 

e) Posouzení vodoprávního úřadu:  
Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí 
Dyje, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 10.3.2022 zn. PM 10966/2022/5203/Ko. 
Podle tohoto stanoviska 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. Je 
předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav 
vodního útvaru. Podmínka správce povodí, že kolaudace rodinných domů v lokalitě Za Školou bude 

v souladu s termínem zprovoznění připravované splaškové kanalizace v obci Lavičky, nebyla zahrnuta do 

podmínek tohoto rozhodnutí, protože tento požadavek vodoprávní úřad nepovažuje za relevantní. Ve 
smyslu ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona: „Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. 
c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 
Správce povodí nemá v souladu s ustanovením § 94k postavení účastníka řízení. Stavební objekt SO 02 
splašková kanalizace bude do doby realizace kanalizace provádění v rámci stavebního záměru „Lavičky - 
splašková kanalizace“, zaslepen. Vodoprávnímu úřadu nepřísluší s ohledem na legislativou vymezenou 
působnost omezovat termín kolaudace rodinných domů v lokalitě, pokud bude likvidace odpadních vod 
z jednotlivých rodinných domů do doby realizace stavebního záměru „Lavičky - splašková kanalizace“ 
zajištěna v souladu s platnou legislativou. 

 

V provedeném vodoprávním řízení odbor ŽP přezkoumal předloženou žádost, projednal je s účastníky 
řízení a dotčenými orgány. Předložený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v § 94o stavebního 
zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů (především vodním zákonem) a se 
závaznými stanovisky dotčených orgánů. 
 

V rámci posouzení dle předchozího odstavce odbor ŽP ověřil, že stanoviska dotčených orgánů, vyjádření 
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a stanovisko správce povodí nejsou ve vzájemném 
rozporu. Podmínky dotčených správních orgánů a podmínky vlastníků a správců dopravní a technické 
infrastruktury, jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 3 000, - Kč byl uhrazen dne  30.11. 2022.   

 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u 
Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.  Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá – 

li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 

Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto 
rozhodnutí právní moci. 
 

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%252394k.0.c-94k.0.e
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%252394k.0.c-94k.0.e
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Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do 
terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti 
upozorňujeme žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na zákonnou povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – 

Má–li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 

přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno 
tel. 541514111) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického 
výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický 
ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad 
a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen.  

 

Otisk úředního razítka 

 

Mgr. Yvona Vránová, v. r.                   

úředník odboru životního prostředí 
 

Příloha: 
- grafická příloha, 
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 8.8.2022 č. j. ZR/3063/2022-

Mr, 

- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 19.4.2022 zn. L16945-27056140, 

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 22.3.2022 zn. 5002565886, 
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 18.3.2022  č.j. 567625/22. 

 

Příloha pro stavebníka: Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

Rozdělovník:       

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):  
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a), b)  a d) stavebního zákona: 

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

- Obec Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2  a 3 správního řádu, § 94k  písm. e) stavebního zákona: 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno 

- QUANTUM, a. s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň 

- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole 

- GasNet Služby, s. r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno 

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k  písm. e) stavebního zákona 
(veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám 
na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí takto: 
k. ú. Lavičky, p. č. 224, 247, 248, 249, 251, 255, 257, 266, 271, 358, 363/1, 363/2, 383/1, 383/2, 384, 385, 

460/2, 461/1, 2178/1, 2179, 2180/1, 2180/6, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 2181/7, 

2181/8, 2182/2, 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11, 2183, 2185/1, 2185/2, 2465, 262 

b) dotčené orgány (doporučeně):  
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje - orgán územního plánování, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké 
Meziříčí 
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, 
územní pracoviště Žďár nad Sázavou 

-Ministerstvo obrany, SSŘO, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha  
c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké 
Meziříčí, odbor životního prostředí:  
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí   
- Obecní úřad Lavičky, Lavičky 90, 594 01 Velké Meziříčí 

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 04.01.2023 08:14:53 +01:00




























