MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Město Blansko
Nám.Svobody 32/3
678 01 Blansko
IČO:00279943

Spis. zn.:
Čj.:

SMBK
MBK

42513/2019/ŽP/Ba/5
57884/2019

Vyřizuje:
Tel.:
ID dat.schránky:
E-mail:

Ing. Jiřina Batelková
516 775 335
ecmb355
batelkova@blansko.cz

Datum:

7.11.2019

STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako 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 (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 zákona zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
platných předpisů (dále jen stavební zákon) žadateli:
Město Blansko, Nám.Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO:00279943

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, o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů
k provedení stavby
vodního díla

Blansko – Klepačov, lokalita „Na Příhoně“, inženýrské sítě pro RD , SO 02
Splašková kanalizace, SO 02 Splašková kanalizace tlaková,
SO 03 Vodovodní řad
kraj Jihomoravský, č.h.p. 4-15-02-094, obec Blansko, katastrální území Klepačov ,
pozemky parcelní čísla:
388/29, 415/22, 381/32, 381/46, 381/58, 381/81, 52/4, 381/1, 415/1, 413/1, 399/5, 388/4,
388/23, 385
orientační určení polohy místa : napojení na stávající X= 1144440,04 Y= 592 887,27
konec
X= 114 4581,85 Y= 593 125,40
Popis stavby:
SO 02 Splašková kanalizace – stoka SI- gravitační- je navržena z trub PVC QUANTUM
D=250/8,2mm-SN12, celková délka - 272,80m. Začíná napojením do nově osazené čerpací
stanice tlakové kanalizace, je vedena v zeleném pásu a v nové místní komunikaci.
Do potrubí stoky SI bude osazeno 17 odboček pro napojení plánovaných RD. Na trase
bude osazeno 12 nových kanalizačních šachet – soutokové a lomové šachty
(Šs1, Šs2, Šs5,
Šs9, Šs12) budou betonové a prefabrikované, ostatní (Šs3, Šs4, Šs6, Šs7, Šs10, Šs11) z

polypropylenu s litinovými poklopy.
SO 02 Splašková kanalizace tlaková – stoka SII- je navržena z trub HDPE D=110/10,0mmPE100SDR11, celková délka – 289,00m. Začíná napojením na výstupní přírubu z podzemní
čerpací stanice AWALIFT 0/2, je vedena v souběhu se stokou SI a konec potrubí je zaústěn
do nové
kanalizační šachty Šs14 , z této šachty budou splaškové vody gravitačně odtékat
potrubím PVC Q D=250mm, délka 6,00m
do nové kanalizační šachty Šs13, osazené na
stávajícím kanalizačním potrubí . Vstupy do obou prefabrikovaných šachet budou osazeny
těžkými litinovými poklopy.
SO 03 Vodovodní řad - vodovodní řad je navržen z tlakového potrubí HDPE D=110/10mm –
PE 100 RC SDR 11, celková délka 284,00m. Začíná napojením na stávající vodovodní řad v
silnici II/37443 v ul.Dlouhá. Na trase budou osazeny odbočky z HDPE D=90/8,2mm – PE
100 pro výhledové napojení plánované zástavby RD: vlevo 3ks (o délkách 4,30m +4,0m+16,0m)
a vpravo 3ks ( o délkách 2,8m+2,5m+2,5m) . V km 0,0995 bude do potrubí
osazeny
nadzemní požární hydrant H1.

Účel užívání povolené stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou
odvedení splaškových vod

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla :
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
Miroslav Patočka, ověřil Ing. Vladimír Haška - ČKAIT 1000828, v lednu 2019, ověřené
ve vodoprávním řízení a 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. Stavebník prokazatelně oznámí vodoprávnímu úřadu tyto
fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby: výkop rýh, napojení a položení potrubí před záhozem
závěrečná kontrolní prohlídka stavby
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.
Č.j. MBK 57884/2019

-2-

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.
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.
19.Při provádění stavby budou dodrženy podmínky , které stanovili
ve svém závazném
stanovisku
A) MěÚ Blansko , Odbor ŽP, ve svém závazném
stanovisku č.j. MBK 46543/2019
ze dne 11.9.2019 :
Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v
rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s
odpady (§ 39 odst.1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití – odstranění odpadů
v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro
konkrétní množství těchto druhů odpadů,jak byla uvedena ve schválené projektové
dokumentaci, jako podmínku kolaudace.
B) KHS Jm kraje ,pracoviště Blansko ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM
113278/2019/BK/HOK ze dne 13.3.2019:
Před uvedením přeloženého vodovodního řadu do užívání bude proveden kontrolní
odběr vzorku pitní vody a na KHS JmK bude předložen výsledek laboratorního
rozboru pitné vody
v rozsahu kráceného rozboru
podle příl. č.5 vyhlášky
č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody ,ve znění pozdějších předpisů. Výsledek
laboratorního rozboru bude předložen na KHS JmK.
20.Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců
inženýrských sítí, komunikací, které se týkají podmínek jejich ochrany:
◦ E.ON Distribuce a.s. , F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne
7.3.2019, č.j. D8610-16310196
◦ podmíněný souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., Regionální správa Prostějov , Poděbradovo nám. 2, 797 27
Prostějov ze dne 21.5.2019, č.j. S46170-16226209
◦ Vodárenská akciová
společnost
,a.s. divize Boskovice, č.j. 264/19 ze dne
1.4.2019
◦ GrindServises , s.r.o.,Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 12.9.2019,
č.j.
5001994687
◦ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne
8.3.2019, č.j.564487/19
◦ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 00 Brno, č.j. 3 369/2019-ÚVO/DoZd ze dne
27.3.2019
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
Č.j. MBK 57884/2019
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◦
◦
◦
◦

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
laboratorní rozbor pitné vody
stavební deník
předávací protokol

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu :
Město Blansko, Nám.Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Odůvodnění
Město Blansko, Nám.Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO:00279943, požádalo odbor životního
prostředí Městského úřadu Blansko , podáním ze dne 8.8.2019 o vodoprávní projednání a
povolení stavby „Blansko – Klepačov, lokalita „Na Příhoně“, inženýrské sítě pro RD , SO 02
Splašková kanalizace, SO 02 Splašková kanalizace tlaková, SO 03 Vodovodní řad“.
Dne 8.8.2019 bylo zahájeno správní řízení. Po prostudování žádosti bylo zjištěno, že
předložený návrh neposkytuje dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí. Žadatel byl vyzván
k doplnění žádosti a současně vodoprávní úřad rozhodl o přerušení řízení usnesením dne
3.9.2019 , č.j. MBK 45831/2019.
Po doplnění dokladů oznámil vodoprávní úřad opatřením ze dne 19.9.2019, č.j. MBK
48807/2019 pokračování
společného stavebního a územního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům .
Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění
a provádění , upustil ve smyslu § 94m odst.3 stavebního zákona od ohledání na místě a
ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námitky nebo
důkazy proti umístění stavby , projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení . Ve
stejné lhůtě měly sdělit svá stanoviska dotčené orgány.
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,
ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Z těch hledisek přiznal postavení účastníka
řízení mimo stavebníka pouze vlastníkům pozemků se stavbou a těm, kdo mají
k těmto
pozemkům a stavbám na nich právo , může-li být jejich právo prováděním stavby přímo
dotčeno , kterými jsou : Město Blansko, Jihomoravský kraj, František Matějka, Ivana Zouharová,
Ing. Petr Odehnal, Libor Buchta, Martin Mojžíšek.
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 k.ú.Klepačov p.č.
416,415/12,388/20,388/3,388/5,388/24,388/25,388/26,388/27,388/28,388/30,388/2,388/16,
388/6,381/34,381/76,381/63,381/65,381/8,384,381/29,381/19,381/20,52/2,52/1
Dále jsou za účastníky řízení považováni vlastníci dotčených inženýrských sítí, komunikací.
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 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
• územní rozhodnutí , vydané Městským úřadem Blansko, stavebním úřadem pod č.j. SÚ ÚR
222/2018-49084/2018/Mt ze dne 18.12.2018
• souhlas stavebního úřadu Blansko se stavbou dle § 15
stavebního zákona č.183/2006
Sb., ze dne , č.j. SÚ MBK 36010/2019/Mt ze dne 9.7.2019
Č.j. MBK 57884/2019
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

závazné stanovisko KHS Jm kraje, ÚP Blansko,č.j. KHSJM 113278/2019/BK/HOK ze dne
13.3.2019
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,Územní odbor
Blansko ,Poříčí 22, 678 01 Blansko č.j. HSBM-2-46-1/2-POKŘ-2019 ze dne 6.3.2019
vyjádření E.ON Distribuce a.s. , F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne
7.3.2019, č.j. D8610-16310196
podmíněný souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy - E.ON
Distribuce a.s., Regionální správa Prostějov , Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov ze dne
21.5.2019, č.j. S46170-16226209
vyjádření Vodárenské akciové společnosti ,a.s. divize Boskovice, č.j. 264/19 ze dne
1.4.2019
vyjádření GrindServises , s.r.o.,Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 12.9.2019,
č.j.
5001994687
vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne
8.3.2019, č.j.564487/19
vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se
sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, 601 00
Brno, č.j. 3 369/2019-ÚVO/DoZd ze dne
27.3.2019
doklady o vlastnictví pozemků, souhlasy k povedení stavebního záměru dle § 184a
stavebního zákona

Závazná stanoviska
s podmínkami byla zahrnuta do podmínek
výrokové části tohoto
rozhodnutí. Ostatní závazná stanoviska jsou bez podmínek. Podmínky vydaných rozhodnutí do
stavebního povolení nejsou přebírány, na jejich platnosti se ovšem nic nemění.
Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích
vlastníků a správců komunikací a
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.

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 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 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci
vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Ing. Pavel Konečný
vedoucí Odboru životního prostředí
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stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v
obci obvyklém . Rozhodnutí bude též zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový
přístup .
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup

...............................
............................
...............................

Razítko , podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

Přílohy pro
schránky) :

MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy (obdrží prostřednictvím datové
vyhláška k vyvěšení (po sejmutí zaslat MěÚ Blansko , OŽP)

ROZDĚLOVNÍK:
žadatel:
Město Blansko, Nám.Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. c,d) stavebního zákona :
Město Blansko, nám Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Jm kraj - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 00 Brno
František Matějka, Klepačov 233, 678 01 Blansko
Ivana Zouharová,Na Příhoně 208,678 01 Blansko
Ing.Petr Odehnal, Kalvodova 102/2, 602 00 Brno, ZASTOUPENÍ: Ing.arch.Daneš Hrdlička,
Bezručova 1120/25, 678 01 Blansko
Libor Buchta, Modlin 1, 354 06 Kdyně
Martin Mojžíšek, Ráječko ev.č. 63, 679 02 Ráječko
Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. e,f) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
k.ú. Klepačov parcelní čísla:
416,415/12,388/20,388/3,388/5,388/24,388/25,388/26,388/27,388/28,388/30,388/2,388/16,
388/6,381/34,381/76,381/63,381/65,381/8,384,381/29,381/19,381/20,52/2,52/1
ostatní účastníci řízení:
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
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
dotčené orgány a ostatní:
MěÚ Blansko, stavební úřad, odd. stavebního řádu, nám. Republiky 1316/1,678 01 Blansko
MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd. silničního hospodářství, nám.Republiky 1316/1,678 01
Blansko
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,územní odbor Blansko, dopravní inspektorát,
Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko
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