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MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV 
666 19 Tišnov, nám. Míru 111 

Odbor životního prostředí 

 
SPIS. ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA TIŠNOV  

S-MUTI 33720/2018  MUTI 35410/2018/OŽP/Ši Ing. Šikulová/549 439 835 2018-11-14 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N Í 
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou požádal 
dne 02.11.2018 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, a podle § 15 odst.4 vodního zákona o vydání  
 
I. společného povolení vodního díla dle § 94p stavebního zákona a § 15 vodního zákona s těmito 
základními údaji: 
 
Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

 
Stavba bude umístěna 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. 
 
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 296,6 m 
Vodovodní řad 4: 
 90/8,2 PE 100 RC SDR 11 PN 16 – délka 75,3 m 
Z důvodů špatného technického stavu stávajícího vodovodu dojde k jeho rekonstrukci. Navržené podzemní 
hydranty budou pouze ve funkci vzdušníku nebo kalosvodu. 
Na nové potrubí bude přepojeno 35 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 
 Železobeton DN 500 – délka 51,1 m 
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). 
 
 
1. účel vodního díla:  
Zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění odpadních a dešťových vod v obci Olší. 
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2. druh vodního díla: 
Vodovodní řad; § 55 odst. 1 písm. c) 
přibližné určení místa:    
 VB 101  X 1133233.71  Y 618402.05 
 VB 123  X 1133070.79  Y 618445.69 
 VB 301  X 1133292.14  Y 618303.69 
 VB 320(HV6) X 1133047.02  Y 618208.00 
 VB 404(HV8) X 1133209.57  Y 618214.63 
 
Kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) 
přibližné určení místa: 
 Šachta   X 1133146.33  Y 618336.05 
 Vyústění X 1133171.14  Y 618335.71 
 
Termín pro dokončení stavby: do 31.12.2020 
 
K žádosti byly přiloženy tyto doklady: 
- projektová dokumentace stavby (zodpovědný projektant Ing. Josef Novotný – autorizovaný inženýr pro 

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1003575, datum 07/2017) 
- 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 
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., zn. P11356-16282045 ze dne 17.10.2018 
- vyjádření a souhlas E.ON Servisní, s.r.o., zn. P11356-16282044 ze dne 16.10.2018 
- 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 ze dne 06.11.2018 
- 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-OÚZ-BR ze 

dne 17.05.2017 
 
Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
„správní řád“) zahájeno společné řízení. 
 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Tišnov oznamuje známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům státní správy a ostatním zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94m odst. 1 
stavebního zákona a dává jim tímto možnost vyjádřit se a doplnit svá závazná stanoviska k podkladům 
tohoto řízení do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, 
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
 
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Tišnov. Do podkladů vodoprávního řízení a zejména do dokumentace záměru, je možno 
nahlédnout na Městském úřadě Tišnov, odboru životního prostředí v úřední hodiny (pondělí, středa 7.00 - 
17.00 hod., pátek 7 – 12.00 hod.), po telefonické domluvě i jindy. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
 
Po termínu 11.12.2018 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní 
orgán předpokládá vydání rozhodnutí po dni 18.12.2018. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají 
účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. 
 
 
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
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požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 
K závazným stanoviskům a námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při vydání 
územně plánovací dokumentace se nepřihlíží. 
 
Vzhledem k tomu, že zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dostatečně známy místní poměry v lokalitě 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, upouští zdejší vodoprávní úřad 
od ohledání na místě a ústního jednání. 
 
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 zákona č. 500/2004 Sb. zastupovat. Zmocnění 
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná 
součást. Bez prokázání totožnosti, či předložené plné moci může být účastník řízení z řízení vyloučen. 
 
 
 
                  

                                                                                                               Ing. Hana Šikulová, v.r. 
                    referent odboru životního prostředí 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a OÚ Olší. 
Oznámení 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) 

 
otisk razítka 
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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) 


