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OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
„Svazek vodovodů a kanalizací“, měst a obcí, 17.listopadu 14,680 01 Boskovice, IČ:
49468952, požádal odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko (dále jen MěÚ OŽP
Blansko) podáním ze dne 28.8.2019 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu: BLANSKO, OPRAVA VODOVODU UL. NAD ŽLÍBKEM, UL. 9.KVĚTNA A
REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. 9.KVĚTNA.
Dne 28.8.2019 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jan Čapek, ověřil Ing. Josef Vágner - ČKAIT
1005237 , 02/2018.
Popis stavby:
V ulicích Nad Žlíbkem a 9. května je navržena oprava stávajícího vodovodního potrubí s
přepojením vodovodních přípojek - ve stávající trase a rekonstrukce kanalizace a napojení
kanalizačních přípojek na nový řad.
SO 01 Rekonstrukce kanalizace
Trasa kanalizace je s ohledem na stávající problémy s občasným zahlcením navržena s co
nejplynulejšími směrovými změnami. Trasa je vedena v místní komunikaci p.č.
746/54,1834/7,692/1,679/80,679/82,679/88,679/87,679/86
k.ú. Blansko, délka nového
kanalizačního řadu je 197,00m. Rekonstrukce kanalizace začíná napojením na stávající
kanalizaci v šachtě před rodinným domem č. p. 1136 (staničení 0,0 m) a pokračuje k odlehčovací
komoře v místní komunikaci která bude rekonstruována. Nachází se před rodinným domem č.
p. 1568. Dále bude v rámci stavby kanalizace vybudována nová větev z materiálu PP DN200
délky 26 m napojená do stávající šachty – pozemek p.č.764/54 a 1834/7 k.ú. Blansko.
Na kanalizační stoku je navrženo použít potrubí :
PP DN400-SN12
dl. 197,0 m
PP DN200-SN12
dl. 26,00 m
Nově bude osazeno na stoce 6 ks typových revizních a lomových šachet.
Revizní šachty na potrubí budou provedeny jako běžné typové, prefabrikované kanalizační
šachty – objekt šachty bude tvořen prefabrikovaným šachtovým dnem, typovými skružemi DN
1000 a přechodovou zákrytovou deskou nebo přechodovým kónusem DN 1000/600.
Bude přepojeno 13 ks domovních přípojek a 5 ks uličních vpustí.
Na kanalizačních stokách budou odvrtány otvory pro napojení odboček pomocí sedel. Stávající
přípojky budou podchyceny novým PVC potrubím DN150 SN12 v délce 1,5 m dle stávající

dimenze, předpokládá se naprostá většina DN150. Napojení na stávající přípojku bude
provedeno přechodovým kusem včetně těsnění.
SO 03 - Rekonstrukce OK ve Žlíbkách
V rámci stavby bude rekonstruována stávající odlehčovací komora. Stávající šachta bude
vybourána a odstraněna. Na místě bude osazena nová prefabrikovaná šachta. Jedná se o
obdélníkovou šachtu o vnitřních půdorysných rozměrech 3,3 x 2,4 m a výšce šachty cca 2,32 m.
Vtok bude 2 x potrubí DN300, odtok DN400 a přepad, odlehčení DN500 . Komora bude
zastropena zákrytovou deskou s otvorem pro poklop 0,6 x 0,9 m, Šachta bude pojížděna.
V rámci objektu bude opraveno 11,0 m potrubí od přepadu. V tomto úseku se uvažuje navýšení
dimenze na DN500, s možností využití do budoucna. Na opravovaném úseku bude osazena
nová revizní šachta. S realizací odlehčovací komory budou nově provedeny části obou
nátokových potrubí v délce minimálně 3,0 m.
V rámci objektu bude také opraven výustní objekt na pozemku 680/1. Jedná se o odstranění
stávajícího narušeného betonu s následným obetonováním a obložením kamenem, kamennou
dlažbou.
SO 01 - Oprava vodovodního řadu
Oprava vodovodu je navržena ve stávající trase, předpokládá se pokládka potrubí v těsné
blízkosti stávajícího vodovodu z důvodu minimalizování doby odstávek. Stavba vodovodu se
napojí na stávající vodovod u nemovitosti č.p.1858 v zeleném pásu mezi silnicí a chodníkem,
před vjezdem k rodinnému domu – začátek opravy. Konec opravy bude realizován napojením na
stávající vodovod v křížení ulic 9. května a Erbenova.
Na potrubí budou osazeny podzemní hydranty a šoupata. Šoupě osazené mezi nemovitostmi č.p.
1446 a č.p. 1420 budou trvale uzavřeno a budou sloužit k rozdělení tlakových pásem. Mezi nimi
bude umístěn podzemní hydrant. V křižovatce ulic 9.května a Nad Žlíbkem v zeleném pásu bude
osazen nový nadzemní hydrant pro zabezpečení požární vody pro tuto lokalitu.
Potrubí vodovodu bude z trub HDPE 100, SDR 11, ∅90/8,2 mm – délka 375,0m. Nad potrubím
bude položen identifikační měděný vodič a výstražná fólie.
Součástí nového vodovodního potrubí bude i provedení přepojení stávajících vodovodních
přípojek DN 25 - při montáži nového potrubí budou naproti stávajícím odbočkám osazeny nové
navrtávací pasy s uzávěry včetně zemní soupravy a ventilového poklopu. Bude provedeno 22 ks
přepojení na opraveném řadu PE d90 a dále 4 ks přepojení na litinový řad LT200 v ulici
Erbenova. Na stávající potrubí přípojky bude provedeno přepojení pomocí spojky.
Stavba vodního díla je na pozemcích:
k.ú. Blansko parc. č. :
746/54,1833/6,1831/8,679/80,679/83,1833/3,1831/5,1833/2,1831/4,1832/4,1832/3,1831/3,1832/2
1831/2,1832/1,1831/1,679/86,679/84,674/10,1825,1824,1834/2,1834/3,679/4,679/88,1834/5,
679/82,691/1,1834/7,679/87,746/54,680/1
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení
§ 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád , ve znění pozdějších předpisů a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 zákona odst.1 zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“) , ve znění platných předpisů , oznamuje v souladu s ustanovením
§ 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení , ve kterém podle § 94m odst.3 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska
a účastníci řízení
své námitky
popřípadě důkazy do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným
přihlédnuto.
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů, které jsou předmětem společného řízení v kanceláři
č. 226, zdejšího vodoprávního úřadu Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, úřední dny
pondělí a středa 8.oo - 17.oo hod .
Poučení:
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě
navrhnout jeho doplnění. Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro
vydání rozhodnutí.
Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 5 dnech od stanoveného termínu pro
uplatnění námitek, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.
V termínu do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit se
k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění
námitek.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží
ve smyslu koncentrace řízení.
Osoba, která je účastníkem řízení podle §94k písm. c) až e) stavebního zákona , může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru , dokumentaci, způsobu provádění
a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být
dotčeno a jeho vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemku nebo ke stavbě. Obec uplatňuje
ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů
obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu , může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu , v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen
veřejný zájem , jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky , se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti , které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost.
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná
součást.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý,
kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba

Ing. Jiřina Batelková
vedoucí oddělení vodního hospodářství,
geologie,odpadů a ochrany ovzduší

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v
obci obvyklém . Oznámení
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)
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ROZDĚLOVNÍK:
žadatel:
„Svazek vodovodů a kanalizací“, měst a obcí, 17.listopadu 14,680 01 Boskovice
účastníci řízení:
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 , 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. c,d) stavebního zákona :
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zděněk Hlaváč, Husova 166/27, 678 01 Blansko
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
k.ú. Blansko, pozemky p.č. 692/2, 692/3, st.1516, st.1239, 692/4, 679/16, st.2159, 679/50,
679/51, st.2527, 679/53, st.4983, 679/61, st.5234, 679/91, 679/90, 679/6, st.2530, 679/67,
679/85, st.2531, 679/68, 679/69, 1826, 674/53, st.2537, 674/52, st.2536, st.2535, 674/51,
674/50, st.2533, 674/49, 1373/27, 1834/1, 679/1, 679/33, 679/34, 679/35, 679/36, 679/77,
1384/4, 679/81, 679/38, 679/39, 679/40, 679/41, 679/42, 679/43, 679/44, 679/45, 679/46,
679/92, 679/47, 679/48, 679/49, 679/7, 692/7, 692/5, 690/15, 1803, 1828, 1827, 746/106,746/65,
679/75, 679/76
dotčené orgány a ostatní:
MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd.silničního hospodářství,nám.Republiky1316/1,678 01 Blansko

MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd.stavebního řádu, 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
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