MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Odbor životního prostředí
SPIS. ZNAČKA
S-MUTI 33720/2018

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 33720/2018/OŽP/Ši

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Šikulová/549 439 835

TIŠNOV
2019-01-09

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Společné povolení
Výroková část
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
podle ustanovení § 94 p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona
I. schvaluje stavební záměr:
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na pozemcích p.č. st. 7/1, st. 9, st. 11/1, 28/8, 28/9, 28/10, 270, 276, 286/2, 289/1, 303/28, 363,
372/1, 373/1, 380/1, 380/2 v k.ú. Olší u Tišnova, v obci Olší, v kraji Jihomoravském.
Určení prostorového řešení stavby:
SO 01 Rekonstrukce vodovodu
Vodovodní řad 1:
110/10,0 PE 100 RC SDR 11 PN 16 – délka 119,3 m
TLT DN 80 C100 – délka 93,7 m
Vodovodní řad 2:
TLT DN 100 C100 – délka 155,4 m
Vodovodní řad 3:
TLT DN 100 C100 – délka 296,9 m
Vodovodní řad 4:
90/8,2 PE 100 RC SDR 11 PN 16 – délka 75,3 m
SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
Železobeton DN 500 – délka 51,1 m
Popis umístění stavby:
SO 01 Rekonstrukce vodovodu
Z důvodů špatného technického stavu stávajícího vodovodu dojde k jeho rekonstrukci. Navržené
podzemní hydranty budou pouze ve funkci vzdušníku nebo kalosvodu.
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Na nové potrubí bude přepojeno 36 ks vodovodních přípojek. Jedná se o rodinné domy č.p. 5, 6, 11,
8, 10, ČZS, 37, 58, 43, 13, 20, 23, 29, 12, 33, 38, 24, 55, 1, 21, 16, 19, 27, 26, 25, 30, 22, 39, 41, 42,
40, 34, 35, 14, 44, 46. Napojení bude provedeno navrtávacími pasy/elektrotvarovkami.
SO 02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
Stávající kanalizační potrubí z betonu DN 500 bude nahrazeno potrubím z železobetonu DN 500
celkové délky 51,1 m. Nová trasa rekonstrukce úseku jednotné kanalizace je navržena s mírným
odkloněním od původní trasy. Vyústění kanalizace do obecní nádrže bude umístěno ve stávajícím
místě vyústění. Prostup bude následně zapraven vodotěsným betonem C20/25. Napojení na stávající
potrubí bude provedeno pomocí pružné spojky FLEX-SEAL příslušné dimenze. Na nové kanalizační
potrubí budou přepojeny stávající přípojky (jedná se o 1 ks přípojek napojených pomocí odbočných
tvarovek).
Druh a účel:
1. účel vodního díla:
Zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění odpadních a dešťových vod v obci Olší.
2. druh vodního díla:
Vodovodní řad; § 55 odst. 1 písm. c)
přibližné určení místa:
VB 101
X 1133233.71
VB 123
X 1133070.79
VB 301
X 1133292.14
VB 320(HV6) X 1133047.02
VB 404(HV8) X 1133209.57

Y 618402.05
Y 618445.69
Y 618303.69
Y 618208.00
Y 618214.63

Kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c)
přibližné určení místa:
Šachta
X 1133146.33
Vyústění
X 1133171.14

Y 618336.05
Y 618335.71

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se schvaluje stavební záměr.
Investorem výstavby je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Po kolaudaci zůstane vodovodní
řad v majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a následně bude předán k provozování
VAS, a.s.
II. stanovuje
podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín pro
dokončení stavby do 31.12.2020.
III. stanovuje,
podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že stavbu lze
užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
IV. stanovuje
podmínky pro umístění a provedení stavby podle ustanovení § 94 p stavebního zákona:
Před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě
a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Ten je povinen zabezpečit, aby práce na
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení: Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodu a části jednotné kanalizace, datum 07/2017,
č. zak. 2413, za kterou zodpovídá Ing. Josef Novotný – autorizovaný inženýr pro stavby
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vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003575, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp.
stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení
prací uvedeny do původního stavu.
Stavebník oznámí OŽP MěÚ Tišnov termín zahájení, a to nejméně 10 dnů před zahájením
stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních
a stanoviscích doložených ke společnému řízení:
a) dle stanoviska KHS JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ÚP Blansko pod
č.j. KHSJM 24971/2017/BO/HOK ze dne 19.05.2017:
Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že
v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, ve znění pozdějších předpisů.
Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní
rozbor pitné vody v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho
laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné
činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace (s uvedením přesného místa odběru).
b) dle stanoviska HZS JMK, odd. stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno pod ev.č.
HSBM-3-214-9/1-OPST-2017 ze dne 09.06.2017
V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace
(zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného
a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích.
c) dle stanoviska VAS a.s., divize Žďár na Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
ze dne 07.08.2017 pod č.j. ZR/3383/2017-Mr, kterému byla prodloužena platnost do 31.12.2019:
Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli
k uvedení stavby do provozu budou provozovateli – VAS, a.s., divizi Žďár nad Sázavou
předány od investora tyto technické a provozní doklady:
1. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních
děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
2. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
3. Stavební deník – originál.
4. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
5. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
6. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby,
i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
7. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene – 6 paré.
8. Smlouvy na vstupy na pozemky.
Před podáním žádosti o kolaudační souhlas budou předloženy VAS, a.s, divizi Žďár nad
Sázavou tyto doklady:
1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání
stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební.
3. Doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl.
č. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon
o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě – část
stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation
(formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
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12. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.
d) dle vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. P11356-16282045 ze dne 17.10.2018:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční stanice
VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční
a sdělovací zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na
rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že
bude zajištěno:
Bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se
v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN
33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu bude provedeno
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě,
že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech
a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR.
Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití
jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo
k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen
provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň budou dodržována platná ustanovení norem
ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.
Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD bude
neprodleně ohlášeno.
e) dle vyjádření CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 15.05.2017 pod č.j.
613850/17:
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. (dále
jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření CETIN, a.s. a ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK společnosti CETIN, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkami.
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti CETIN, a.s. veškeré
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického
řešení.
Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu je stavebník povinen uzavřít se společností
CETIN, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
f) dle stanoviska CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 23.11.2018 pod č.j. POS613850/17-Kub:
Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN:
- dodržet ČSN 736005
- vodovod a kanalizace budou uloženy v místě křížení pod kabelovou trasu SEK,
- při poškození stávajících chrániček je nutné provést opravu výměnou celé chráničky,
- před záhozem bude přizván pracovník CETIN ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí
kabelové trasy, až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
g) dle stanoviska SÚS JmK, p.o.k., oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, zn.
10872/2017 ze dne 15.06.2017, kterému byla prodloužena platnost do 06.11.2019:
Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby bude SÚS JMK vyzvána
k odsouhlasení vytýčené trasy IS. Předání a převzetí staveniště mezi investorem případně
realizační firmou a SÚS JMK, oblastí Brno bude provedeno protokolárně. Současně budou
doloženy následující doklady: stavební povolení a harmonogram stavebních prací.
Vzdálenost vedení inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma od konstrukce silničních
objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0 m.
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Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace, které vydává ODŽÚ MěÚ Tišnov. Před zahájením výkopových prací v sil. tělese
bude mezi SÚS JMK oblastí Brno a investorem stavby uzavřena „Smlouva na zásah do
krajských komunikací“. Současně bude SÚS JMK předložena realizační dokumentace stavby
k odsouhlasení.
Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace budou
prováděny v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD
200 mm, ŠČM 200 mm, ACP16+ 150 mm, ACO11 50 mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl.
max. 20 cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny
zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp inž. sítí bude proveden nesedavým materiálem,
nesmí být použito výkopku). Na silniční pláni bude min. únosnost Edef,2 = 45 MPa. Živičný
povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Jednotlivé vrstvy konstrukce
komunikace výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající. Před zakrytím jakékoliv
konstrukce v majetku JMK bude SÚS JMK přizvána ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese
mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v silničním tělese
krajské silnice je min. 3 roky.
Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení
a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora.
Silniční příkopy dotčené stavbou budou v rozsahu výstavby pročištěny, ohumusovány a osety.
Dopravní značení porušené stavbou bude osazeno dle TP 65 a TP 100.
V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke
znečištění krajských silnic.
Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného
pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
Případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se
SÚS JMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního
inženýrství Brno – venkov – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor ODŽÚ
MěÚ Tišnov.
Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty
odvodňovacího systému), bude SÚS JMK přizvána ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu
rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
h) dle vyjádření ODŽÚ MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 11538/2017/ODŽÚ/Dv ze dne 11.05.2017:
V případě realizace stavby na krajské silnici bude zapotřebí v souladu se zákonem
o pozemních komunikacích požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání
komunikace a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to min. 30
dnů předem. K vydání povolení zvláštního užívání komunikace je třeba předchozí souhlas
vlastníka příslušné pozemní komunikace, a pokud bude zvláštním užíváním ovlivněna
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu také souhlas příslušného orgánu Policie ČR.
V závislosti na rozsahu prací v krajské silnici je možné, že bude nutné dle § 24 zákona
o pozemních komunikacích provést řízení o povolení uzavírky krajské komunikace.
Odůvodnění
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
požádal dne 02.11.2018 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad o společné povolení stavby vodního díla: Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace na pozemcích: p.č. st. 7/1, st. 9, st. 11/1, 28/8, 28/9, 28/10, 270, 276, 286/2, 289/1,
303/28, 363, 372/1, 373/1, 380/1, 380/2 v k.ú. Olší u Tišnova, v obci Olší, v kraji Jihomoravském.
Uvedeným dnem bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno společné řízení. Žádost
byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a § 12 a přílohy
č. 9 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími přílohami.
K žádosti byly přiloženy tyto doklady, byly vydány vyjádření, stanoviska:
- projektová dokumentace stavby (zodpovědný projektant Ing. Josef Novotný – autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003575, datum 07/2017)
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-

komplexní vyjádření vydané OŽP MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 11964/2017/OŽP/Ch-16 ze dne
15.05.2017
závazné stanovisko vydané OŽP MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 12097/2017/OŽP/Ch-10 ze dne
22.05.2017
vyjádření ODŽÚ MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 11538/2017/ODŽÚ/Dv ze dne 11.05.2017
vyjádření CETIN, a.s., č.j. 613850/17 ze dne 15.05.2017
podmínky ochrany CETIN, a.s., zn. POS-613850/17-Kub
vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. P11356-16282045 ze dne 17.10.2018
vyjádření VAS, a.s., č.j. ZR/3383/2017-Mr ze dne 07.08.2017
stanovisko KHS JMK, č.j. KHSJM 24971/2017/BO/HOK ze dne 19.05.2017
stanovisko HZS JMK, ev.č. HSBM-3-214-8/1-OPST-2017 ze dne 09.06.2017
stanovisko HZS JMK, ev.č. HSBM-3-214-9/1-OPST-2017 ze dne 09.06.2017
stanovisko SÚS JMK, zn. 10872/2017 ze dne 15.06.2017, s prodloužením platnosti do 06.11.2019
závazné stanovisko vydané OÚP MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 34895/2018/DA/KN ze dne 12.11.2018
sdělení OSŘ MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 249/2019 ze dne 03.01.2019
souhlasy vlastníků dotčených pozemků v situaci stavby
stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM026787/2017-203/Ou ze dne 30.05.2017 – není dotčeno
stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001514680 ze dne 17.05.2017 – není dotčeno
stanovisko Ministerstva obrany – sekce ekonomická a majetková, sp. zn. 74541/2017-8201-OÚZBR ze dne 17.05.2017 – není dotčeno

Ve výrokové části rozhodnutí správní orgán uvádí podmínky z předložených vyjádření, které se týkají
provedení stavby. Podmínky, jež jsou zároveň stanoveny právními předpisy, správní orgán
v rozhodnutí většinou neuvádí.
Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace
záměru a vyjádřit se k těmto podkladům až do vydání rozhodnutí. Pro doplnění stávajících dokladů či
navržení nových byla v oznámení vydaném pod č. j. MUTI 35410/2018/OŽP/Ši ze dne 14.11.2018
stanovena lhůta 15 dnů od doručení oznámení v souladu s ustanovením § 94 m stavebního zákona.
V průběhu této lhůty nikdo z účastníků řízení nevznesl žádné námitky ani připomínky. Do vydání
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se rovněž k nashromážděným
podkladům nikdo nevyjádřil.
Vzhledem k tomu, že místní poměry byly dostatečně známy, bylo upuštěno podle ustanovení § 94 m
odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě.
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska
vodoprávních zájmů, zjistil, že stavebním záměrem nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Dále vodoprávní úřad zajistil
vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je výše uvedeno.
Vodoprávní úřad určil účastníky řízení podle § 94 k stavebního zákona.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat
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 Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Tišnov (ustanovení § 81-83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu stejnopisů, jako je
počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

otisk
úředního
razítka

Ing. Vítězslav Marvan, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
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Správní poplatek Kč 3.000,– za provedené vodoprávní řízení dle pol. 18 odst. 1 písm. h) Přílohy –
Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen
dne 15.11.2018 bankovním převodem na účet města Tišnov. Jelikož se jedná o transparentní účet,
údaje o platbě jsou zveřejněny na webových stránkách města Tišnov.
Příloha: Situace KN C.2, M 1 : 1 000
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov
a OÚ Olší. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………..

Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno dne: ………………………………………………..
sňato dne: ………………………………………………..
Razítko a podpis oprávněné osoby:

Doručí se:
I. Účastníci řízení - § 94k písm. a) stavebního zákona (doručí se do vlastních rukou)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
II. Účastníci řízení - § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona (doručí se do vlastních rukou)
Obec Olší, Olší 28, 592 61 Doubravník (DS)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 (DS)
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (DS)
Český zahrádkářský svaz MO, Olší 4, 592 61 Doubravník
Martin Hájek, Olší 12, 592 61 Doubravník
Renata Hájková, Olší 12, 592 61 Doubravník
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (DS)
Karel Vojta, Olší 43, 592 61 Doubravník
Marie Vojtová, Olší 43, 592 61 Doubravník
Karel Vojta, Olší 58, 592 61 Doubravník
Alena Vojtová, Olší 58, 592 61 Doubravník
VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou (DS)
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS)
E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (DS)
III. Účastníci řízení - § 94k písm. e) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou)
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno
Vlastníci pozemků p.č.: 28/39, 28/6, st. 11/2, 247, st. 12/1, st. 12/2, st. 12/3, st. 17, 381/1, 381/2, st.
19, st. 20, 366/1, st. 21/1, 374/1, st. 2/1, st. 28, st. 5/2, st. 5/1, st. 6, 268, st. 35, st. 34, st. 33, st. 39/1,
278/1, st. 39/2, 279/2, st. 3, 286/1, 5/7, 11/5, st. 50, st. 51, st. 52/1, st. 52/2, 11/1, st. 43, st. 44, 12/3,
12/2, 13, st. 32, 17/2, st. 91, st. 48, st. 41, st. 36, 375, st. 30, st. 10, 377, 275, 247/1, st. 13, st. 14/1,
372/3 v k.ú. Olší u Tišnova
IV. Dotčené orgány: (doručí se do vlastních rukou)
OÚP MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
OSŘ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
OŽP MěÚ Tišnov – státní správa lesů, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov
ODŽÚ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno (DS)
KHS JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno (DS)
Vypraveno dne 09.01.2019
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