*MURSX00QUOCY*
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
Č.j.: MR-S 10014/19 – OZP/5

V Rosicích 15.08.2019

ROZHODNUTÍ
doručované veřejnou vyhláškou
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve
smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), na podkladě žádosti, kterou dne 08.04.2019 podala
Obec Zakřany, IČO 00282880, Zakřany 7, 664 84 Zakřany (dále jen "stavebník"),

I.
podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 115 odst. 1 vodního
zákona
prodlužuje
platnost stavebního (vodoprávního) povolení, které vyhotovil Městský úřad v Rosicích, odbor životního
prostředí, dne 08.03.2017 pod čj. MR-S 617/17 – OZP/8 (nabytí právní moci dne 11.04.2017), (dále jen
„původní rozhodnutí“) ve věci povolení stavby vodního díla:
„Zakřany, odkanalizování návsi“
(dále jen "stavba")
na místě:
Název a kód kraje
Název a kód obce
Název a kód katastrálního území
Parcelní čísla dle katastru nemovitostí
Orientační určení polohy stavby1
konec stavby (šachta Š7)
začátek stavby (šachta Š3)
Čísla hydrologického pořadí povodí
Název a kód vodního útvaru povrchových vod

1

souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK

Jihomoravský kraj CZ064
Zakřany 584185
Zakřany 790478
636/1, 872/1
1 161 199, 618 876
1 161 208, 618 952
4-16-02-0960-0-00
Balinka od pramene po ústí do toku
Oslava DYJ_1090
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v tomto rozsahu:
Účel stavby:

odkanalizování obecní lokality oddílnou splaškovou kanalizací

Druh stavby:

kanalizační stoky a kanalizační objekty
(vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Základní popis stavby:
 Stavba sestává z těchto částí:
Gravitační splašková stoka „S2-0.1“: délka stoky 97,0 m, profil DN 250, materiál: PVC SN 12, v
trase jsou rozmístěny 3 plastové revizní šachty DN 600 (Š3 až Š1), stoka ústí do nové čerpací
stanice.
Gravitační splašková stoka „S2-0.1.1“: délka stoky 29,0 m, profil DN 250, materiál: PVC SN 12,
v trase je umístěna 1 plastová revizní šachty DN 600 (Š4), stoka ústí do nové šachty Š2 na stoce
„S2-0.1“
Gravitační splašková stoka „S2-0.2“: délka stoky 70,0 m, profil DN 250, materiál: PVC SN 12, v
trase jsou rozmístěny 2 plastové revizní šachty DN 600 (Š6 a Š5), stoka ústí do nové čerpací
stanice.
Veřejné části přepojovaných kanalizačních přípojek: přípojka z hostince (délka 15,40 m, DN 150,
zaústění do Š1), přípojka pro RD č. pop. 192 (délka 11,60 m, DN 150, v trase umístěna plastová
šachta DN 425 (Š5a), zaústění do Š5). Dále budou v rámci stavby přepojeny stávající kanalizační
přípojky (z OÚ a přilehlé zástavby), konkrétní poloha, počet a délka jednotlivých přípojek bude
zakreslena do realizační dokumentace stavby.
Čerpací stanice splaškových odpadních vod: dvouplášťová plastová válcová podzemní šachta o
vnitř.  950 mm, hloubky 3500 mm uložená na betonové základové desce o  1480 mm. Horní
zhlaví šachty bude opatřeno vstupním komínkem o světlosti 600 x 800 mm s kompozitovým
poklopem. Šachta bude vybavena 2 ks ponorných kalových čerpadel typu Grundfos SEG.
40.09.2.50B, Q = 3,0 l/s, H = 6,0 m. Napojení na el. síť prostřednictvím 36 m dlouhé přípojky
napojené na stávající rozvaděč umístěný na objektu parc. č. 1/1 v k. ú. Zakřany.
Výtlak čerpací stanice „V1“: délka výtlaku 15 m, profil DN 50, materiál: plast HDPE PE 100,
SDR 11, výtlak podchází pod korytem DVT „Zakřanský potok“, zaúsťuje se do stávající
kanalizace DN 300 KT (stoka S2). V nápojném místě bude zřízena nová plastová šachta DN 600
(Š7).
 V zájmovém území stavby se nachází tato stávající technická a dopravní infrastruktura:
 místní komunikace a kanalizace ve správě obce Zakřany
 veřejný vodovod v provozování Svazku vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov (dále též jen
„SVAK“)
 podzemní a nadzemní vedení NN v provozování E. ON Česká republika, s. r. o.
 STL plynárenské zařízení v provozování GasNet, s. r. o.
 síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále též
jen „CETIN“)
 Stavba vyvolá přeložení části veřejného vodovodu (v blízkosti místa napojení výtlaku na stávající
kanalizaci).
 Stavbou bude dotčeno koryto drobného vodního toku „Zakřanský p.“ (ID VT dle CEVT: 10188668)
ve správě Lesů České republiky, s. p. (Správa toků – oblast povodí Dyje).
 Majetkové poměry: Stavba je vedena pouze v pozemcích ve vlastnictví stavebníka.
 Další podrobnosti o stavbě jsou patrny z projektové dokumentace (stupeň DUR + DPS) vypracované
Ing. Jaroslavem Stupkou, IČO 40447197, v září 2016 pod zakázkovým číslem 816.

Nová doba platnosti stavebního povolení se stanovuje do 11.04.2020.
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II.
podle § 15 odst. 3 vodního zákona, v souladu s § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona a § 115 odst. 15 vodního
zákona
mění
bod č. 10 výrokové části I. původního rozhodnutí vydaného zdejším vodoprávním úřadem dne
08.03.2017 pod čj. MR-S 617/17 – OZP/8 (nabytí právní moci dne 11.04.2017), takto:

„Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.“
Ostatní body všech výrokových částí původního rozhodnutí č. j. MR-S 617/17 – OZP/8 vydaného dne
08.03.2017 zůstávají beze změny, tzn platí, že:
A.

Podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Jaroslav Stupka (IČO: 40447197) v září 2016 pod č. zak. 816.

2.

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle § 18 písm. h) a § 19 písm. d) zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Doklad o oprávnění stavbyvedoucího
bude součástí (přílohou) stavebního deníku, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby (tj. doklad o autorizaci stavbyvedoucího).

3.

Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

4.

Před započetím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámen termín zahájení
stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět vč. jeho oprávnění
provádět vodohospodářské stavby.

5.

Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě,
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

6.

Stavbyvedoucí zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (oprávněný
geodet).

7.

Před zahájením stavebních prací budou vytýčena všechna podzemní vedení a zařízení na staveništi
osobami k tomu oprávněnými, přičemž v případě, že nebude možné trasu kabelů bezpečně určit,
provede investor zemních prací na vlastní náklady výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond
podle pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí. Bez vytýčení všech podzemních zařízení
nesmí být zemní práce zahájeny. O provedených vytyčeních budou oprávněnými osobami sepsány
protokoly. Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou všech
podzemních vedení, s rozsahem jejich ochranných pásem a s níže uvedenými podmínkami správců
jednotlivých inženýrských sítí. Během stavebních prací přitom budou dále dodrženy tyto povinnosti,
které vyplývající z konkrétních podmínek jednotlivých vlastníků, správců popř. provozovatelů
inženýrských sítí (E. ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN), uvedených v jejich písemných
vyjádřeních, konkrétně:
Podmínky vztahující se k existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.
ON Distribuce, a. s. vyplývající z vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo ze dne
07.10.2016 pod zn. M40715-16143942:
a)

Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v
zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným
způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou
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pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma trvale informováni.
b)

Stavebník zajistí, aby vytýčení distribuční sítě v terénu bylo objednáno min. 14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.

c)

Zhotovitel stavby zajistí provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále též „OP“) kabelu
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností,
nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

d)

Zhotovitel stavby zajistí vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak,
aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Dále zajistí označení v
terénu výstražnými tabulkami, které bude provedeno podle pokynů pracovníka E. ON Česká
republika, s. r. o. Další podmínky pro zabezpečení zařízení společnosti E. ON Česká republika,
s. r. o. mohou být pracovníky E. ON Česká republika, s. r. o. stanoveny při vytýčení nebo po
odkrytí tohoto zařízení.

e)

Stavebník zajistí vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení uvažované stavby s rozvodným
zařízením v souladu s příslušnými ČSN.

f)

Zhotovitel stavby zajistí přizvání zástupce společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. ke
kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
stavebního deníku.

g)

Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 34 1050, ČSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

h)

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního NN vedení bude před jejím
zahájením konzultována s příslušnou regionální správou společnosti E. ON Česká republika, s.
r. o., která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle
platné ČSN EN 50 110-1.

i)

Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení stability
podpěrných bodů nadzemního vedení či narušení podzemního uzemňovacího vedení.

j)

Zhotovitel neprodleně ohlásí společnosti E. ON Česká republika, s. r. o. jakéhokoliv poškození
distribučního a sdělovacího zařízení v jeho provozování.

Podmínky vztahující se k existenci plynárenského zařízení ve správě GasNet, s.r.o. vyplývající
z vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 06.10.2016 pod zn. 5001379882:
k)

Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením bude v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a
2. Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek.

l)

Vytyčení plynárenského zařízení provede příslušná provozní oblast.

m) Při stavebních pracích bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab. 8.
n)

Při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení zhotovitel
učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.

o)

Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.

p)

V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení.

q)

Zhotovitel stavby neprodleně oznámí správci plynárenského zařízení každé i sebemenší
poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
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r)

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude oprávněným pracovníkem provozovatele
plynárenského zařízení sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na
základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

s)

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

t)

Zhotovitel stavby zajistí, aby neprodleně po skončení stavební činnosti byly řádně osazeny
všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

u)

Zhotovitel stavby zajistí, aby poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a
plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
byly stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

v)

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

w)

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

x)

Zhotovitel stavby zajistí, aby při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů
byl zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.

Podmínky vztahující se k existenci sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ve správě České
telekomunikační infrastruktury a. s. vyplývající z vyjádření CETIN ze dne 20.09.2016 pod čj.
712625/16:
y)
8.

9.

Při stavbě budou respektovány všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou uvedeny v
příloze tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky přímého správce dotčeného vodního toku
uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblasti povodí Dyje, ze dne
05.10.2016 pod čj. LČR952/004563/2016:
a)

Místo křížení bude označeno na obou březích pevně osazenými sloupky.

b)

Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina
z výkopků ukládána na březích vodního toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených
průtocích a srážkách nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku.

c)

Výstavbou objektů nebudou dotčena práva správce toku daná vodním zákonem.

d)

Správce toku bude přizván ke kontrole hloubky uložení kanalizačního potrubí a úpravě toku po
překopu do původního stavu. Plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety
travní směsí.

e)

Vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku bude zajištěno pro pohyb techniky o
hmotnosti 20 t.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a)

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly stavební pozemky dotčeny pouze v nezbytně
nutné míře, a aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech, stavebních pozemcích či na
technické a dopravní infrastruktuře v dotčeném území stavby. Případné škody budou
vlastníkům pozemků, popř. majitelům či správcům infrastruktury uhrazeny bez dalšího
upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů (zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník).
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b)

Stavebník je povinen v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému
ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a umožnit v jejím prostoru provedení
záchranného archeologického výzkumu sjednaného v podmínkách zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Výsledkem dohody uzavřené
mezi stavebníkem a institucí oprávněnou provádět záchranné archeologické výzkumy bude
závěrečná zpráva, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k předmětné
stavbě.

c)

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb. a s vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a
vyhláškou Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového
hospodářství JMK 2016-2025.

d)

Při řezání betonu, asfaltobetonu, při provádění výkopů, překopů, protlaků, obsypů a zásypů
kanalizačního potrubí i při další manipulaci se sypkými materiály nesmí docházet k uvolňování
tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší.

e)

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

f)

Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami
závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona (např. uhlovodíky ropného původu
používané jako pohonné hmoty v jednotlivých stavebních mechanismech, dopravních
prostředcích či v ostatní používané technice). Používané mechanizační prostředky při
stavebních pracích budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření
k zabránění případných úkapů a únikům ropných látek. Stroje i ostatní technika budou užívat
ekologické náplně.

g)

Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny.

h)

Při realizaci stavby musí zůstat zachován průjezd pro požární vozidla.

i)

Při realizaci stavby nesmí být dotčeny sítě sloužící pro potřebu ochrany obyvatelstva.

j)

Povrchy komunikací, zpevněných a zelených ploch budou po dokončení stavby (nebo jejích
částí) uvedeny do předchozího stavu po dohodě s jejich vlastníky.

k)

Mezideponie bude umístěna na řádně povolených skládkách a skladování stavebního materiálu
bude předem dohodnuto a povoleno vlastníky pozemků.

l)

Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby vč.
mezideponií.

m) Z bezpečnostních důvodů je třeba, aby veškeré otevřené výkopy byly ohrazeny a v nočních
hodinách osvětleny.
B.

Podmínky pro užívání stavby:

11. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Výrok II. původního rozhodnutí – je upuštěno od zpracování nového kanalizačního řádu (dle § 14 odst. 4
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
 Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zakřany
 Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
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Odůvodnění
Dne 08.04.2019 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního (vodoprávního) povolení
vydaného zdejším vodoprávním úřadem dne 08.03.2017 pod čj. MR-S 617/17 – OZP/8. Dle § 115 odst. 4
stavebního zákona by platnost vodoprávního (stavebního) povolení vypršela dne 11.04.2019, tedy do 2 let
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí čj. MR-S 617/17 – OZP/8. Žádost stavebníka byla podána před
uplynutím této lhůty, podáním žádosti se podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona staví běh
lhůty platnosti stavebního povolení.
Stavebník svou žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na základě výzvy vodoprávního úřadu
(přípis ze dne 15.04.2019 pod čj. MR-S 10014/19-OZP/2, kterým bylo současně z moci úřední
rozhodnuto o přerušení řízení dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu) zdůvodnil následně: Na realizaci
stavby je nutné zajistit spolufinancování z dotačních prostředků, dále je stavbu nezbytné realizovat
současně s rozšířením kapacity ČOV v Zakřanech tak, aby na ČOV bylo možné přivést a vyčistit nové
znečištění. V současné době má stavebník zajištěno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR a je
připraven cca do 30.09.2019 zahájit realizaci stavby. Z tohoto důvodu žádá o prodloužení platnosti
stavebního povolení pouze o jeden rok, tj. do 11.04.2020. Současně požádal i o změnu podmínky pro
provedení stavby stanovenou ve výše citovaném stavebním povolení, konkrétně o změnu podmínky pro
provedení stavby uvedenou v bodě č. 10, v které byl příslušným správním orgánem stanoven fixní termín
pro dokončení předmětné stavby (do 31.12.2019). Stavebník zažádal tuto lhůtu prodloužit do 31.12.2021.
Dnem podání žádostí bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno příslušné
společné vodoprávní řízení ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 12 vodního zákona. Tyto
žádosti spolu věcně souvisely, tudíž byla splněna podmínka ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu, v
dané věci se v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona vede jedno společné řízení.)
Současně se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 správního řádu.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to opatřením
ze dne 09.07.2019 pod čj. MR-S 10014/19 – OZP/4. Účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního
řádu bylo uvedené zahájení řízení oznámeno do vlastních rukou, účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 2
a 3 správního řádu bylo zahájení řízení oznámeno v souladu s § 25 a § 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou, která byla řádně vyvěšena na úřední desce stavbou dotčené obce a v místě sídla vodoprávního
úřadu po určenou dobu 15 dní. Obsah veřejné vyhlášky byl Městským úřadem Rosice zveřejněn též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání
na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovil, že ve lhůtě do 09.08.2019 mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na
později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dále
vodoprávní úřad tímto opatřením dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho
vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta, konkrétně ode dne 12.08.2019 do 14.08.2019.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a uvedený záměr tak posoudil z
hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že vyhověním žádosti nejsou ohroženy zájmy chráněné těmito zákony a
zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení platnosti
stavebního povolení a změně tohoto povolení.
Žádost byla podána před uplynutím platnosti stavebního povolení. Při rozhodování vodoprávní úřad
přihlédl k důvodům, které vedly stavebníka k podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení
a změně termínu pro dokončení stavby. Tyto finanční důvody byly vodoprávním úřadem shledány jako
opodstatněné, stejně tak jako nutnost koordinace této stavby se souvisejícím investičním záměrem
stavebníka (název stavby: “Intenzifikace ČOV v obci Zakřany“, vodoprávní povolení ze dne 02.01.2018
pod čj. MR-S 13984/17-OZP/7). Protože podmínky, za kterých bylo původní stavební povolení uděleno,
se nezměnily, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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Správní poplatek podle Položky 18 bodu 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 16.07.2019.
Účastníci řízení, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni na svých právech a
povinnostech (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p. (Správa toků - oblast povodí Dyje); vlastníci nemovitostí v k. ú. Zakřany
uvedení níže v rozdělovníku, které sousedí s pozemky stavebními
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
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl.
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru životního prostředí,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Rosice, odboru životního
prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice.
V řízení s velkým počtem účastníků není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem
stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)
RNDr. Dalibor Kolčava, v. r.
Vedoucí odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Jelénková

Rozdělovník
Účastníci řízení
Stavebník (doručuje se jednotlivě – viz § 112 odst. 1 stavebního zákona)
(účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
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Vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna (doručuje se jednotlivě – viz § 112 odst. 1
stavebního zákona)
(účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. c) stavebního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
Vlastníci, popř. provozovatelé či správci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna
(doručuje se jednotlivě – viz § 112 odst. 1 stavebního zákona)
(účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona)
 Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
(doručuje se zmocněnci: E.ON Česká republika s.r.o., adresou tamtéž)
 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vlastníci sousedních nemovitostí, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
popř. ti, co mají k sousedním nemovitostem právo odpovídající věcnému břemenu a toto může být
prováděním stavby přímo dotčeno (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)
(účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona)
 vlastníci nemovitostí parc. č. dle KN 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 7/2, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30/4,
31/2, 33, 35, 40, 141, 144, 147, 149, 150, 155, 156, 635/1, 636/5 a 872/4 v k. ú. Zakřany
Osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
rozhodnutí (doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu)
(účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu, § 115 odst. 4 vodního zákona)
 Obec Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové (doručuje se: Správa
toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno)
Dotčené orgány
Městský úřad Zbýšov, Odbor výstavby, Masarykova č.p. 248, 664 11 Zbýšov u Brna
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole,
602 00 Brno 2
Ostatní
Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře starosty, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice
Obecní úřad Zakřany, Zakřany č.p. 7, 664 84 Zastávka u Brna
S tím, že tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté opatřena razítkem
a podpisem oprávněného zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního prostředí s uvedením dat
vyvěšení a sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ...........................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění dálkovým přístupem

