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DATUM: 18.12.2019   
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný 
podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb. Správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen "společné řízení") podle ustanovení § 94j, posoudil podle § 94o stavebního 
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.11.2018 podala 

Obec Kojetice, IČ 00289612, Kojetice 131, 675 23  Kojetice na Moravě, 
kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35, 
Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1 

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

  

I. vydává  povolení  

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

 
Název kraje Vysočina 
Název obce Rokytnice nad Rokytnou, Čáslavice 
Identifikátor katastrálního území 740993, 618501 
Název katastrálního území Rokytnice nad Rokytou, Čáslavice 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí Parc. č. 705/2  katastrálním území 

Čáslavice, p.č. 657/1 v k.ú. Rokytnice nad 
Rokytnou 

Číselný identifikátor vodního toku 10100032 
Název vodního toku Rokytná 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-16-03-0010 
Hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
Přímé určení polohy studny S1 (souřadnice X,Y) 1157898.40, 656656.85 
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Přímé určení polohy studny S2 (souřadnice X,Y) 1157876.52, 656665.32 

v tomto rozsahu: 

Stávající studna S1 umístěna na pozemku p.č. 705/2 v k.ú. Čáslavice: 
      Původ odebírané vody                                                     podzemní voda mělkého oběhu 

Průměrný povolený odběr 0,20 l/s 
Maximální povolený odběr 0,30 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 650 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 2000 m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení pro množství 
odebíraných vod 

10 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: 

5 (duben až srpen)  
zásobování víceúčelové nádrže v obci  
Kojetice  
 

Stávající studna S2 umístěna na pozemku p.č. 657/1 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou: 
      Původ odebírané vody                                                     podzemní voda mělkého oběhu 

Průměrný povolený odběr 0,60 l/s 
Maximální povolený odběr 0,80 l/s 
Maximální měsíční povolený odběr 1800 m3/měsíc 
Roční povolený odběr 5000 m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení pro množství 
odebíraných vod 

10 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: 

5 (duben až srpen)  
zásobování víceúčelové nádrže v obci  
Kojetice  
 

 

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

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

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

tohoto povoleného nakládání. 
3. Správce (vlastník, uživatel) je povinen neprodleně oznámit veškeré změny v evidovaných 

údajích vodoprávní evidence (tedy i změnu správce, vlastníka nebo uživatele, jeho adresy 
atd.) vodoprávnímu úřadu.  

 

III. s t a n o v í 

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření množství odebíraných 
podzemních vod takto: 

1. Bude zajištěno stále měření množství odebírané podzemní vody kalibrovaným vodoměrem. 

2. Bude veden provozní deník, kde bude zaznamenáváno min. 1 x měsíčně odebírané          
       množství podzemní vody. 
 

IV. r o z h o d u j e 

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, že není třeba v tomto případě předkládat 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.   
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V.  s ch v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r 

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

Vodovod k víceúčelové nádrži 
 
Název kraje Vysočina 
Název obce Kojetice, Rokytnice nad Rokytnou, 

Čáslavice 
Identifikátor katastrálního území 667862, 740993, 618501 
Název katastrálního území Kojetice na Moravě, Rokytnice nad 

Rokytou, Čáslavice 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí Parc. č. 238/4, 238/6, 444/37, 238/3 v k.ú. 

Kojetice na Moravě. 
Parc. č. 657/17, 657/1, 907/12, 657/3, 
657/31 v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou. 
Parc. č. 705/2 v k.ú. Čáslavice.    

Číselný identifikátor vodního toku 10100032 
Název vodního toku Rokytná 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-16-03-0010 
Hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1157895.50, 656655.59 

1158030.40, 656337.30 

 

VI. stanoví podmínky pro umístění stavby 
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, 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. 

2. Funkční poslání: vodovod k víceúčelové nádrži – zdroj vody pro zásobování víceúčelové 
nádrže v obci Kojetice. 

3. Architektonické a urbanistické podmínky: 
 Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemkové parcely p.č. 238/4, 238/6, 444/37, 

238/3 v k.ú. Kojetice na Moravě, p.č. 657/17, 657/1, 907/12, 657/3, 657/31 v k.ú. 
Rokytnice nad Rokytnou, p.č. 705/2 v k.ú. Čáslavice. Stavba se sestává z vodovodního 
potrubí gravitačního, tlakového a sání. 

 Vodovod gravitační: délka 422,66 m, tvořen PE 100 dimenze 90/8,2 mm. Uložený 
v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 100 mm dostatečně zhutněného, 
s následným zhutněním pískovým obsypem o mocnosti 300 mm nad potrubím. Součástí 
gravitačního potrubí je vodoměrná šachta.  

 Vodovod tlakový: délka 374,96 m, tvořen PE 100, dimenze 40/3,7 mm. Uložený 
v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 100 mm dostatečně zhutněného, 
s následným zhutněním pískovým obsypem o mocnosti 300 mm nad potrubím. 

 Potrubí sání: bude zaústěno do budovy bývalé čerpací stanice, délka sání 11,10 m, 
tvořeno PE 100, dimenze 40/3,7 m. Uloženo v nezámrzné hloubce na lože z písku výšky 
100 mm dostatečně zhutněného, s následným zhutněním pískovým obsypem o 
mocnosti 300 mm nad potrubím.  

 Samonasávací vodárna: technologie bude umístěna v objektu bývalé čerpací stanice. 
 Přívod elektrické energie: stavba vytváří samostatný funkční celek bez potřeby připojení 

na zdroj elektrické energie kromě připojení technologického zařízení na stávající 
zásuvkový okruh 230 V v bývalé budově čerpací stanice.  

 Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám (armatury a 
tvarovky na potrubí, chráničky, orientační tabulky a sloupky). 

 Likvidace a úprava zeleně: stavbou dojde pouze ke kácení náletových dřevin v rozsahu 
nepřesahujícím plochu 40 m2 na pozemcích p.č. 657/3 a p.č. 657/31 v k.ú. Rokytnice 
nad Rokytnou, a to v místě souběhu stavebního záměru s asfaltovou komunikací.  
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4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 

5. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen 
ZPF) pro nezemědělské účely se nevyžaduje. Po ukončení stavebních prací budou veškeré 
povrchy pozemků upraveny do původního stavu. 

6. Dojde k dotčení 50-ti m ochranného pásma lesa, stavba se bude nacházet také na pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa. 

 

III. stanoví podmínky pro povolení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. 

Projektovou dokumentaci vypracoval v červenci 2017 Ludvík Sadílek, Křížová 291/25, 674 
01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. Luděk Sadílek. Případné změny v projektové 
dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným. 
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník. 
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek                       

„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před klimatickými vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a 
ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

5. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby. 
6. Před započetím zemních prací požádejte správce (majitele) všech podzemních, případně 

nadzemních vedení a inženýrských sítí o jejich případné vytýčení, aby nedošlo během 
stavby k jejich poškození.  

7. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a podzemních vod, 
stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či 
únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu 
erozivnímu přesunu.  

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

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

10. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení: 
Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 
00 Brno. S předmětným záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících 
podmínek: 
1. Zahájení prací na křížení vodních toků požadujeme oznámit Povodí Moravy, s.p., provoz 
Náměšť nad Oslavou alespoň 3 dny předem. 
2. Uložení vodovodu (chráničky) pod koryta vodních toků bude odsouhlaseno zástupcem 
PM zápisem do stavebního deníku před zasypáním výkopu. 
3. Při provádění prací nesmí být materiál ukládán do koryta toku, nesmí dojít ke znečištění 
podzemních a povrchových vod. Veškerý materiál musí být po ukončení prací beze zbytku 
odstraněn.  
4. Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkresy skutečného provedení křížení 
vodovodu s vodními toky a to i v el. podobě ve formátu dgn. 
 

       Vyjádření    společnosti   E.ON  Servisní,    s.r.o.,  F.A.  Gerstnera  2151/6,  370 01   České          
       Budějovice  ze  dne  15.1.2018, pod č.j. D8626-16226595. S činností v ochranném pásmu   
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       souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:  

1.  V OP  zařízení  distribuční soustavy  budou  při  realizaci  uděleného  souhlasu přiměřeně    
       dodrženy   podmínky  dle  § 46  odst.  8  zákona   č. 458/2000 Sb.,  ve  znění  pozdějších     
       předpisů,  kde  se  konstatuje,  že  v OP  těchto  rozvodných  zařízení  je  zakázán  o pod    
       písmeny: 
       c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto      
       zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
       d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup    
       k těmto zařízením.  
2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo 
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to 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 stanoveni jeho polohy provést na určených místech a 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu dle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, 
s.r.o., (dále jen ECZR).  

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití   
jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak. 

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho   
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho   
zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením  
musí odpovídat příslušným ČSN. 

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O  
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této  
podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

8. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy   
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, 
PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a 

jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o 

celkové hmotnosti nad 6 t. 
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního  a sdělovacího zařízení  bude před jejím 

zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou 
uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP 
příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1 

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních 
dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového 
stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 

12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolené stavbou (hradí investor stavby), není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak. 
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13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní 
uzemňovací soustavy. 

14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní m čísle 
Poruchové služby 800 22 55 77. 
 

     Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, Kosovská 16,    
     586 01   Jihlava.   S realizací   záměru   souhlasí   za   předpokladu   dodržení  následujících    
     podmínek: 

1. Případné omezení silničního provozu na silnici III/36072 ve správě KSÚSV včetně 
odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR DI 
Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou dobu, o Stanovení místní úpravy silničního 
provozu je nutno požádat příslušný silniční správní úřad. 
2. Pro práce v silničním ochranném pásmu silnice III. třídy je nutno zažádat příslušný silniční 
správní úřad o výjimku ze zákazu činnosti v silničním ochranném pásmu. 
3. V roce 2015 byla provedena souvislá oprava úseku silnice III/36072 v řešeném úseku, 
požadujeme proto veškeré práce na stavbě provádět z pozemků přilehlých ke stavbě, nikoliv 
ze silnice III/36072. 
4. Případný nájezd ze silnice III/36072 do prostoru stavby požadujeme upravit a zpevnit tak, 
aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění vozovky při výjezdu ze stavby – před 
realizací stavby je investor povinen toto s KSÚSV samostatně projednat.  
5. Silniční síť nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv 
znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice. 
6. Trasa vodovodu je situována do blízkosti výtoků silničních propustků v km cca 5,618 a 
5,750 silnice III/36072 – nesmí dojít k jejich poškození, požadujeme trasu situovat do 
vzdálenosti minimálně 4 metry od výtoku. 
7. Investor akce ponese po celou dobu provádění prací zodpovědnost za škody, vzniklé na 
vozovkách ve správe KSÚSV v souvislosti s touto akcí, veškeré škody na silničním majetku 
budou po ukončení prací na základě prohlídky nárokovány na investorovi akce. 
8. Požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na 
pracovníka, odpovědného za dodržení podmínek KSÚSV. 
9. V případě dodržení našich podmínek s akci vydáváme souhlas pro ÚŘ a SŘ. 

 

11. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů: 

     Souhlas se zvláštním užíváním komunikace vydané  Krajským  ředitelstvím  Kraje  Vysočina,   
     Územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč. 

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

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

      Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. OŽP 30614/19 – SPIS OŽP/4024/2019/Ro ze dne 
26.4.2019, vydané Městským úřadem v Třebíči, odborem životního prostředí, oddělením 
státní správy lesů, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. 

       Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku vydané Městským úřadem 
v Třebíči, odborem životního prostředí, oddělením orgánem ochrany přírody a krajiny, 
Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. S realizací záměru souhlasí za předpokladu 
dodržení následujících podmínek: 
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       1) Stavba bude prováděna tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na 
prostor pro její provedení (skládky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení 
staveniště atd.). 

       2) Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek. 

     3) Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do  původního stavu, bude odstraněn 
přebytečný stavební materiál. 

     4) Veškeré zemní práce budou prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků tj. mimo 
měsíc březen až červen. 

     5) Mimo místo překopu nedojde k dotčení břehového porostu – stromy budou chráněny dle 
ČSN 839061. 

     6) Případné kácení dřevin je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody (což je místně 
příslušný obecní úřad). 

       

12. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného     
      provádění stavby vodního díla. 
13. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních  
       vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.  
14. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod,   
      stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či  
      únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu  
      erozivnímu smyvu. 
15. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.  

 

IV. stanovuje: 

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Vodovod k víceúčelové 
nádrži“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas Vám, po 
předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá 
vodoprávní úřad.  

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu. 

Obec Kojetice, Kojetice 131, 675 23  Kojetice na Moravě, kterou na základě plné moci 
zastupuje Jan Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35, Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.11.2019 žádost od Obce 
Kojetice, Kojetice 131, 675 23  Kojetice na Moravě, kterou na základě plné moci zastupuje Jan 
Lászlo, IČ 72507730, Jelínkova 584/35, Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1 o společné územní a 
stavební řízení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady, závaznými stanovisky, 
vyjádřeními, rozhodnutími: 

 Projektovou dokumentací stavby pro společné územní řízení a stavební povolení 
vypracovanou v červenci 2017 firmou Ludvík Sadílek, projekce vodohospodářských 
staveb, Křížová 25, 674 01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. Luděk Sadílek, ČKAIT: 
1400100. 

 Plnou mocí k zastupování ze dne 10.11.2017. 

 Informací k PD „Vodovod k víceúčelové nádrži“ ze dne 14.2.2018 pod č.j. OŽP 6328/18 
– SPIS 1044/2018/LK-K vydané Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, 
Masarykovo nám. 116/6, 74 01 Třebíč. 
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 Závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu v Třebíči, 
Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 2.2.2012, pod č.j. OŽP 5584/12 – SPIS 
205/2012/Kou. 

 Vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Třebíč, 9. května 29, 674 01 Třebíč 
ze dne 21.2.2018, pod č.j. 90. 

 Vyjádřením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Kubišova 1172, 674 01 
Třebíč ze dne 30.1.2018, pod č.j. TR/473/2018-Ča. 

 Vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3 ze dne 10.5.2017, pod č.j. 609753/17. 

 Vyjádřením společnosti E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice ze dne 15.1.2018, pod č.j. D8626-16226595. 

 Vyjádřením správce povodí a správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 
Brno ze dne 5.6.2018, pod č.j. PM-9189/2018/5203/So. 

 Vyjádřením správce povodí a správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 
Brno ze dne 25.10.2019, pod č.j. PM-43789/2019/5203/Kr. 

 Stanoviskem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, 
Kosovská 16, 586 01 Jihlava ze dne 24.1.2018, pod č.j. TSO/MU/00866/2018. 

 Souhlasným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Kraje Vysočina, Územního 
odboru Třebíč, Dopravního inspektorátu, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč ze dne 
20.2.2018, pod č.j. KRPJ-18891-1/ČJ-2018-161006. 

 Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 
116/6, 674 01 Třebíč ze dne 26.4.2019, pod č.j. OŽP 30614/19 – SPIS 
OŽP/4024/2019/Ro. 

 Závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 16.7.2018, pod č.j. ORÚP 45312/18 – SPIS 
5/2018/MMH. 

 Výpisy z katastru nemovitostí. 

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a konstatoval, že nebylo jednoznačně zřejmé o 
jaký typ řízení je žádáno. Pokud bylo žádáno pouze o stavební povolení je třeba doložit 
pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále souhlas 
stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho 
podmínek, případně vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování. Mezi přílohami žádosti bylo ovšem vyjádření síťařů v režimu společného 
územního řízení a stavebního povolení. Vodoprávní úřad tedy neměl jednoznačnou specifikaci 
o jaký typ správního řízení je žádáno.  

Současně s tímto vodoprávní úřad zjistil, že stavba bude realizována na pozemku určeném 
k plnění funkcí lesa. Bylo tedy nutné doložit vyjádření orgánu státní správy lesů (odnětí PUPFL) 
a vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny (dojde k dotčení významného 
krajinného prvku). Na tyto požadavky byl žadatel upozorněn písemností vydanou Městským 
úřadem Třebíč, odborem životního prostředí  ze dne 14.2.2018, pod č.j. OŽP 6328/18 – SPIS 
1044/2018/LK-K. Situační výkres nebyl doložen podpisy vlastníků dotčených pozemků a nebyl 
doložen doklad o zaplacení správního poplatku. Vodoprávnímu úřadu doručená žádost nebyla 
úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti.  

Na základě výše zjištěných skutečností vodoprávní úřad přerušil dne 6.2.2019 zahájené správní 
řízení  a vyzval žadatele, aby doložil v termínu nejdéle do 31.5.2019 následující doklady: 

1) Upřesnit o jaký typ správního řízení je žádáno a na základě tohoto doložit příslušné doklady 
žádosti.  
2) Vyjádření orgánu státní správy lesů týkající se vyřešení problematiky přímého dotčení 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa (odnětí PUPFL). 
3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. 
4) Doklad o zaplacení správního poplatku. 
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5) Situační výkres předmětné stavby s podpisy vlastníků pozemků dotčených stavbou. 
 
Žadatel ve stanoveném termínu doložil požadované doklady čímž byl odstraněn důvod pro 
přerušení správního řízení. Následně vodoprávní úřad na základě podané žádosti v souladu s 
ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona oznámil dne 
23.9.2019, pod č.j. OŽP 41256/19 – SPIS 1721/2019/No, zahájení správního řízení ve věci 
společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve stanovené 
lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o podmínkách pro 
uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona. 

 

Odůvodnění výroku k nakládání s vodami: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o již stávající vodní zdroje (kopané studny) a vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí bylo dodáno správci vodního toku a správci povodí nepožaduje 
vodoprávní úřad doložení dalšího vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Podkladem pro 
posouzení vodoprávního úřadu navrženého odběru množství vody je, mimo jiné, také vyjádření 
správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno. 
Správce povodí a vodního toku vycházel ve svém vyjádření ze zpracovaného vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí (hydrologický posudek). Hydrogeolog ve svém posudku doporučuje 
odběry vody v celkovém množství 25200 m3 za rok. Vodoprávní úřad na základě účelu užívání 
vody, doporučeními správce toku a správce povodí, dlouhotrvajícímu srážkovému deficitu let 
minulých, předpokládanému srážkovému deficitu také v letech následujících, s ohledem na 
zmenšující se zásoby vod a za účelem zachování na vodu vázaných ekosystémů povoluje 
maximální možné odběry uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí – to je u studny S 1 max. možný 
měsíční odběr v množství 650 m3, maximální možný roční odběr v množství 2000 m3. U studny 
S 2 max. možný měsíční odběr v množství 1800 m3, maximální možný roční odběr v množství 
5000 m3. Celkové maximální roční množství odběru vody je 7000 m3. Toto množství odběru 
vody koresponduje s požadavky žadatele uvedenými v žádosti. 

 

Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby: 

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu 
s ustanovením § 94o a § 94p posoudil a schválil výše uvedený stavební záměr, projednal ho se 
všemi účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavba se nachází na území třech územních plánů: 

Územní plán Kojetice: Záměr se nachází v několika plochách s rozdílným způsobem využití. 
Jedná se o plochy stabilizovaného území: plochy vodní a vodohospodářské s označením W, 
plochy smíšené nezastavěného území s označením NS a plochy rekreace – plochy staveb  pro 
hromadnou rekreaci s označením RH. V ploše W jsou mimo jiné přípustné stavby, zařízení a 
jiné opatření veřejné technické infrastruktury, v ploše NS jsou mimo jiné přípustné stavby a 
zařízení veřejné technické infrastruktury, v ploše RH jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení 
technické infrastruktury. Dále se jedná o plochu změny s rozdílným způsobem využití dopravní 
infrastruktury silniční s označením DS, lokalita Z 16. Tato plocha je územním plánem určena 
pro parkoviště u koupaliště. V ploše DS jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení technické 
infrastruktury. Záměr je v souladu s územním plánem. 

Územní plán Čáslavice: Záměr se nachází ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem 
využití, jedná se o plochu lesní s označením NL. Jako přípustné využití jsou mimo jiné uvedeny 
nezbytné stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu 
s územním plánem. 

Územní plán Rokytnice nad Rokytnou: Záměr se nachází v několika plochách s rozdílným 
využitím. Jedná se o plochy stabilizovaného území: plochy vodní a vodohospodářské 
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s označením W, plochy smíšené nezastavěného území s označením NS a plochy přírodní 
s označením NP. V ploše W jsou mimo jiné přípustné stavby, zařízení a jiná opatření veřejné 
technické infrastruktury, v ploše NS jsou mimo jiné přípustné stavby a zařízení veřejné 
technické infrastruktury, v ploše NP jsou podmínečně přípustné nezbytné stavby a zařízení 
veřejné technické infrastruktury, pokud neohrozí určující funkci plochy, nenaruší přirozené 
přírodní podmínky lokality, nesníží aktuální míru ekologické stability území. Záměr je v souladu 
s územním plánem.  

Kladné závazné stanovisko bylo vydáno rovněž Městským úřadem Třebíč, odborem rozvoje a 
územního plánování dne 16.7.2018, pod č.j. ORÚP 45312/18 – SPIS 5/2018/MMH. 
Záměrem je stavba nového vodovodního řadu za účelem  přívodu vody pro potřeby víceúčelové 
nádrže v obci Kojetice. Jedná se o liniovou podzemní stavbu, která nijak neovlivní urbanistický 
a architektonický ráz území. Umístění stavby dle závazných stanovisek a dalších podkladů není 
nevhodné z hlediska životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Umístění stavby je 
v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a požární podmínky.  
Předložená projektová dokumentace byla vypracovanou v červenci 2017 firmou Ludvík Sadílek, 
projekce vodohospodářských staveb, Křížová 25, 674 01 Třebíč, odpovědný projektant Ing. 
Luděk Sadílek, ČKAIT: 1400100. 

Dokumentace byla navržena tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, je úplná, řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména 
týkající se ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání.  

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku 
tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn 
příjezd ke stavbě. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

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

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní 
úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Dunaje, 
Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem 
nedojde ke zhoršení chemického stavu vodního útvaru, a ekologického stavu/potenciálu 
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení: 

Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky řízení ve společném územním 
s stavebním řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 
odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh 
stavby, její účel a rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad na zájmy 
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chráněné vodním a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích přepisů, přičemž přiznal 
postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných 
práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro 
povolení nakládání s vodami i pro společné územní a stavební povolení: 

§ 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Kojetice, kterou na základě plné moci zastupuje Jan Lászlo, Jelínkova č.p. 584/35, Nové 
Dvory, 674 01  Třebíč 1 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu: 
Obec Čáslavice,  
Městys Rokytnice nad Rokytnou,  
Státní pozemkový úřad,  
Povodí Moravy, s.p., 
E.ON  Distribuce, a.s.,  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  
Lesy České republiky, s.p.,  
Kraj Vysočina,  

 
Účastnická ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám výše uvedeným rozhodnutím 
nemohou být přímo dotčena. 

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 může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru 
životního prostředí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) 
stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený  doložkou  právní  moci  
s ověřenou   projektovou  dokumentací. Stejnopis  písemného vyhotovení společného povolení 
opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení  ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně 
do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 
Ing. Jana Kristková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.2.2019. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka): 
Jan Lászlo, Jelínkova č.p. 584/35, Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1 
 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka): 
Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, IDDS: z6ib8ea 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka): 
E.ON  Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu 
 
Dotčené orgány (interně): 
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 
Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. 
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 
116/6, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
 
Dotčené orgány (doručenka): 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a ÚP, Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 
Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
 
Dotčené orgány (datová schránka): 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v 
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, DI, IDDS: x9nhptc 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: 
vzxiuw8 
  
Na vědomí (datová schránka): 
Obec Kojetice, IDDS: cw3ax5s 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Třebíč, IDDS: e8jcfsn 
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