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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení §
104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
(dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení
§ 15
zákona
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
žadateli:
Město Rájec – Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec – Jestřebí, IČO 00280836
zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18,613 00 Brno, IČO 74407066

I. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů k provedení stavby
objektu vodního díla

“Rájec - Jestřebí, ul. Boženy Němcové - SO-02 Kanalizace - část
splaškové kanalizace, část dešťové kanalizace, čerpací stanice”
kraj Jihomoravský, č.h.p. 4-15-02-067, obec Rájec - Jestřebí, katastrální území Jestřebí, na
pozemcích parc.č. 596, 743, 793, 744, 701
orientační určení polohy místa: ZÚ X 1136893 Y 594520
KÚ X 1136939 Y 594284
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace a čerpací stanice s výtlakem. Splašková
gravitační kanalizace je navržena ze dvou gravitačních stok a to ze stoky „A“ a stoky „A-1“.
Splašková kanalizace je navržena v délce větve „A“ 270,0 m a větve „A-1“ 35,5 m. Splašková
kanalizace je navržena z korugovaných trub PP SN12, DN 250. V rámci splaškové kanalizace bude
vysazeno 40 ks odboček pro splaškové kanalizační přípojky. Celkem je na splaškové kanalizaci
navrženo celkem 10 ks revizních šachet. Všechny splaškové vody budou přes šachtu Š1 svedeny
do čerpací stanice. Čerpací stanice je navržena jako podzemní mokrá jímka (prefabrikovaná
vnitřního průměru 1,5 m) se dvěma ponornými kalovými čerpadly. Ovládání bude zajištěno v
rozvaděčové skříni, pro napájení ČS bude k objektu přivedena přípojka NN. Přitékající splašková
voda ze stoky „A“ bude z čerpací stanice převáděna pomocí výtlaku „V“ do koncové šachty stávající
splaškové stoky u domu č.p. 233 na ulici Luční. Výtlak je navržen z plastového materiálu PE100 RC

-SDR11 PN16, v dimenzi D75 o celkové délce 34 m.
Z důvodu potřeby uspořádání sítí technické infrastruktury v křižovatce ulic Boženy Němcové a Luční
je navržena přeložka stávající kanalizace, jedná se o dva krátké úseky z potrubí TZH DN 400 délky
18 m a TZH DN 400 délky 14 m. Dále bude proveden propoj z šachty Š12 do stávající šachty z
potrubí PVC DN 250 SN 12 v délce 1 m.

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvedení splaškových odpadních vod do veřejné
kanalizace a dešťových vod

II. stanovuje podmínky
Pro provedení vodního díla :
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing.
František Lazárek, DiS., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT 1006183, ověřené ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75
zákona stavebního zákona odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení
musí být
ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a zajistit
ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní
díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Škody, které budou způsobeny během stavby nebo v souvislosti s ní, budou hrazeny dle
platných předpisů.
6. Stroje používané pro stavbu musí být v dobrém technickém stavu , který musí být denně
kontrolovány, zejména musí být kontrolovány úkapy ropných látek. Případné úniky
ropných látek je třeba okamžitě sanovat.
7. Zařízení staveniště bude splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Konání každé kontrolní prohlídky bude svolané písemnou pozvánkou s uvedením rozsahu
zvaných, místa srazu účastníků a hodiny zahájení. Případné změny termínů kontrolních
prohlídek budou včas projednané s vodoprávním úřadem.
10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky a oprávněnou osobou. Investor je povinen na
staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby,dodavateli
stavby, jménu odpovědného stavbyvedoucího a termínu dokončení stavby.
12. Stavebník je povinen zajistit , aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená
projektová dokumentace, stavební deník a všechny doklady týkající se provádění stavby
nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
13. Zhotovitel je povinen vést přehledně stavební deník. Před zahájením stavebních prací
je nutno oznámit vodoprávnímu úřadu jméno zhotovitele stavby. S oznámením bude
předložen - u fyzických osob živnostenský list (kopie), u právnických osob výpis z
obchodního rejstříku (kopie), jako doklad oprávnění provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky
na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících
ze zvláštních předpisů.
15. Stavbou nesmí být dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků či
nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek jste povinni se předem s
vlastníky dohodnout.
Č.j. MBK 18525/2019
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16. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o využití nebo odstranění
odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. Před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a
jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno.
18. Vozovky ani veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být
okamžitě odstraněno.
20. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a
správců inženýrských sítí, které se týkají podmínek jejich ochrany:

.
•

•
•
•

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, Prostějov ze dne
05.01.2018, č.j. D8610-16224671
souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON
Česká republika, s.r.o., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27
Prostějov ze dne 18.04.2018, č.j. J34768-16239849
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 04.09.2018,
zn. 5001776128
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření
ze dne 04.01.2018, č.j. 502619/18
Voda – Teplo – Světlo, s.r.o., Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí ze dne 26.03.2018

21. Po ukončení prací bude ve smyslu § 122 stavebního zákona požádáno o vydání
kolaudačního souhlasu. Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:
•
dokumentace skutečného provedení stavby
•
geometrický plán
•
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (lze nahradit stanovisky
uvedených dotčených orgánů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby)
•
doklad o způsobu naložení s odpady
•
prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
•
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
•
stavební deník
•
předávací protokol
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec – Jestřebí, IČO 00280836
zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18,613 00 Brno, IČO 74407066
Odůvodnění
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí, IČO 00280836, zastoupení: Ing.
Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno, IČO 74407066, požádali svým podáním
ze dne 14.01.2019 Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí o povolení o povolení
stavby „Rájec - Jestřebí, ul. Boženy Němcové - SO-02 Kanalizace - část splaškové kanalizace,
část dešťové kanalizace, čerpací stanice“ na pozemcích parc.č. 596, 743, 793, 744, 701 v kat.
území Jestřebí. Správní řízení v dané věci bylo zahájeno doručením uvedené žádosti na
Městský úřad Blansko dne 22.01.2019.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou č.j.: MBK
10893/2019 ze dne 22.02.2019 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny ve
stanovené lhůtě, nebude možno brát zřetel.

Č.j. MBK 18525/2019
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Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad z předpokládaného působení
stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic
pozemků. Dále přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném
užívání na okolí. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení mimo žadatele:
- Dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona účastníkem řízení město Rájec - Jestřebí.
- Vlastníkům dotčených inženýrských sítí E.ON Česká republika, a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Voda – Teplo – Světlo, s.r.o., GridServices, s.r.o., kteří jediní by mohli být
prováděním a následným užíváním stavby přímo dotčeni.
- Dále bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům bezprostředně sousedících
(mezujících) pozemků, kteří by mohli být povolením stavby přímo dotčeni, dále těm kdo mají k
těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich
právo prováděním stavby přímo dotčeno. Takto bylo postavení účastníka řízení přiznáno
vlastníkům pozemků: p.č. 649, 647, 645, 643, 642, 640, 639, 637, 635, 792, 791, 789, 787, 785,
783, 781, 779, 777, 775, 773, 771, 769, 768/2, 767, 765, 763, 761, 759, 757, 755, 753, 751, 749,
747, 745, 746, 848/22, 700, 699, 742/1, 742/2, 740, 737, 738, 735, 734, 733, 731, 729, 725, 722,
723, 721, 720 k.ú. Jestřebí.
V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144 odst. 1 správního
řádu, což odůvodnilo oznámení o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky dle § 144 odst. 2
správního řádu a vydání stavebního povolení touto ediktální formou, viz § 144 odst. 6
správního řádu.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Rájec- Jestřebí, stavebním odborem, pod č.j.
MERJ-1951/18-STAV ze dne 16.08.2018
- souhlas Městského úřadu Rájec- Jestřebí, stavební odbor, pod č.j. MERJ-2175/18-STAV ze
dne 11.09.2018 se stavbou dle § 15 stavebního zákona
- vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM019313/2018-203/KriB ze dne 27.04.2018
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ÚP Blansko č.j.
KHSJM 19874/2018/BK/HOK ze dne 19.04.2018
- souhlasné závazné stanovisko HZS Jm kraje, územní odbor Blansko ze dne 28.03.2018
č.j. HSBM-2-104-5/2-POKŘ-2018
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2, Prostějov ze dne
05.01.2018, č.j. D8610-16224671
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON
Česká republika, s.r.o., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov
ze dne 18.04.2018, č.j. J34768-16239849
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 04.09.2018, zn.
5001776128
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření ze
dne 04.01.2018, č.j. 502619/18
- Voda – Teplo – Světlo, s.r.o., Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí ze dne 26.03.2018
- informace o parcelách
- plná moc k zastupování (součástí smlouvy o dílo)
- ověřená projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí, které
se netýkají podmínek jejich ochrany, zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a
stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto stavebním povolení nejsou zezávazňovány.
Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení předložené podklady včetně projektové
dokumentace. Uvedl do souladu rozhodnutí se všemi stanovisky dotčených správních úřadů.
Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů. Zjistil, že stavba
bude prováděna v souladu s veřejným zájmem a je v souladu s technickými požadavky na
výstavbu. Během řízení nebyly vzneseny žádné námitky a písemná vyjádření účastníků byla
zahrnuta do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Č.j. MBK 18525/2019
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Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního
řádu 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, a to ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Blansko, Odboru životního
prostředí. Odvolání se podává v počtu 7 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Blansko. Podané odvolání má v souladu
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Ing. Pavel Konečný
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Blansko

Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
Město Blansko a město Rájec - Jestřebí provedou zveřejnění této vyhlášky způsobem v městě
obvyklým po dobu 15-ti dnů a poté ji potvrzenou zašle zpět na zdejší vodoprávní úřad. Současně
toto oznámení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne................................

Sejmuto dne..................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení.
(po sejmutí zaslat zpět na MěÚ Blansko, odbor ŽP)

ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel:
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí
zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno
Účastníci řízení:
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí,
zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Voda-Teplo-Světlo, s.r.o., Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Č.j. MBK 18525/2019
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Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. e,f) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
- k.ú. Jestřebí, p.č. 649, 647, 645, 643, 642, 640, 639, 637, 635, 792, 791, 789, 787, 785, 783,
781, 779, 777, 775, 773, 771, 769, 768/2, 767, 765, 763, 761, 759, 757, 755, 753, 751, 749,
747, 745, 746, 848/22, 700, 699, 742/1, 742/2, 740, 737, 738, 735, 734, 733, 731, 729, 725,
722, 723, 721, 720
Orgány státní správy a ostatní:
KHS JMK v Brně, územní pracoviště, Mlýnská 2, 678 01 Blansko
HZS JMK, ÚO Blansko, Poříčí 1991/22, 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko - k
vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem:
Rozhodnutí, stavební povolení stavby Rájec - Jestřebí, ul. Boženy Němcové - SO-02
Kanalizace - část splaškové kanalizace, část dešťové kanalizace, čerpací stanice žadatel:
Město Rájec - Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí
zastoupení: Ing. Lukáš Barteček, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno

Městský úřad Rájec-Jestřebí
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
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