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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
Spis: SBYS 58/2018/OŽP/Mi
V Bystřici nad Pernštejnem
Č. j.: BYS 18945/2020/OŽP/Mi
dne 1. prosince 2020
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 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,
dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. (4) 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“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
„správní řád“), stavebníku tj.: Obec Nyklovice (IČO 00599646), Nyklovice č. p. 42, 592 65
Rovečné
vydává
I.
společné povolení a schvaluje stavební záměr na stavbu s názvem „Novostavba
přívodního řadu z vrtané studny do vodojemu“ dle ust. § 94p odst. (1) stavebního zákona na
parcelách číslo: 1400/1 v katastrálním území Rovečné (vrtaná studna LV 606), 1034 (LV 31),
1033, 1036 (LV 25) a 1063 (LV 1) do vodojemu v katastrálním území Nyklovice. Současně ve
stejné kynetě přívodního řadu bude uložena přípojka NN 1 x CYKY 4 x 10 mm2 a ovládací kabel
1 x CYKY5 x 2,5. Přívodní řad bude proveden z potrubí PE DN 63 x 8,6 včetně vyhledávacího
vodiče CY 6 mm2.
Druh a účel umísťované stavby:
Projektová dokumentace řeší napojení nové vrtané (trubní) studny, umístění: X 1113831; Y
611611, Z cca 648,6 m. n. m. do stávajícího vodojemu, umístění: X 1113664; Y 611891, Z cca
700,8 m. n. m.
Odebraná podzemní voda bude přivedena do vodojemu jako další zdroj vody pro obec Nyklovice
Vymezení území:
navržená stavba je umístěna na území obce Nyklovice a obce Rovečné, je v souladu s cíli a úkoly
dle schválené územně plánovací dokumentace obcí. Po dokončení stavby při řádném užívání
nebude mít stavba svým umístěním vliv na okolní pozemky či stavby a stavby stávajících vodních
děl. Trasa stavby o délce cca 316 m kopíruje současný přívodní řad.
II.
Stanovuje podmínky k umístění a provedení stavby vodního díla
podle ustanovení § 15 odst. (3) vodního zákona a ustanovení § 94p a § 115 odst. (1) stavebního
zákona se stanovují tyto podmínky:
1.
Umístění a realizace stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace, kterou
vypracoval Ing. Petr Tomášek, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT č. 1400052
ověřil Petr Štorek, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002460.
2. Na stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby. Na výstavbu budou použity jen čisté a nezávadné materiály (atest
na pitnou vodu).
3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, dodavatel bude vybrán na základě nabídek
a dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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4. Stavebník protokolárně zajistí při předání staveniště dodavateli stavby předání vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítě: nadzemní vedení VN
a podzemní vedení NN společnosti E.ON Distribuce, a.s., které je součástí projektové
dokumentace (část E).
5. Stavebník oznámí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávní úřad) tyto fáze výstavby
pro kontrolní prohlídky stavby: po dokončení terénních úprav dotčených pozemků, před
zprovozněním systému.
III.
Stanovuje,
že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu po provedení kontrolní
prohlídky a předložení předepsaných dokladů speciálnímu stavebnímu úřadu.
Odůvodnění
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, obdržel dne 26. 10.
2020 žádost stavebníka, tj. Obec Nyklovice o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu (BYS
17446/2020 na stavbu výtlačného řadu odebrané vody z vrtané studny do vodojemu.
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí jako příslušný
vodoprávní úřad, zahájil řízení ve věci umístění a povolení stavby v rámci společného povolení
podle § 94j odst. (2) stavebního zákona a oznámil podle ust. § 47 odst. (1) správního řádu dne 30.
10. 2020 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení
a vodoprávního řízení ve výše uvedené věci. Žádost a její přílohy poskytly dostatečný podklad
správnímu orgánu pro posouzení návrhu, nebylo upouštěno od místního šetření a ústního jednání,
byla ponechána lhůta pro vyjádření a možností seznámit se s podklady pro rozhodnutí.
Správní orgán se seznámil se situací na místě stavby již v rámci vydání vodoprávního
povolení stavby vrtané studny BYS 869/2019/OŽP/Mi a při jednání dne 27. 11. 2020í Účastníci
řízení byli informování o tom, že správní orgán měl již při zahájení řízení všechny potřebné
podklady pro vydání rozhodnutí ve věci a spis nebyl v průběhu řízení doplňován.
Žádost byla doložena přiměřeně přílohami podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu a dalšími doklady:
- Projektová dokumentace stavby přívodního řadu z vratné stavby do vodojemu, vypracoval
Ing. Petr Tomášek, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 1400052,
kontroloval Petr Štorek, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace
stavby zdravotně technické, ČKAIT 1002460
- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném
pásmu ze dne 17. 9. 2020, vedené pod zn.: P11356-26067746
- Vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne 1. 9. 2020, vedené pod zn.: 5002214210
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 1. 9. 2020, vedené pod č. j.: 743422/20
- Souhlas majitelů okolních pozemků se stavebním záměrem na katastrální mapě v měřítku
1:750.
- Doklad o zaplacení správního poplatku převodem.
V rámci celého správního řízení bylo zjištěno:
V rámci řízení byly ověřeny podmínky umístění stavby a posouzeny vazby na okolní pozemky,
případně stávající vodní zdroje a zdroje možného znečištění. Bylo využito i podkladů GIS
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem (letecké snímky, územní plán, informace z CÚZK).
Správní orgán postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná
nejméně zatěžoval. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly
uplatněny.
Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům
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pro vydání rozhodnutí nevyjádřili, dokumentace a podklady pro vydání rozhodnutí byly
připraveny k nahlédnutí. V průběhu řízení nebyly podklady doplňovány. Nikdo z účastníků práva
nahlédnout do spisu nevyužil.
Účastníci řízení byli stanoveni dle možného dotčení vlastnického či jiného věcného práva
k sousedním pozemkům a stavbám na nich.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva
k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo
jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a na základě toho byl stanoven okruh
účastníků řízení.
Na základě provedeného správního řízení a zjištěných skutečností vydává Městský úřad
Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad toto rozhodnutí.
Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle přílohy č. 14 vyhl. č. 183/2018 Sb. je
oznámením záměru započít s užíváním dokončené stavby vodoprávnímu úřadu.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násled.
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova
57, 587 33 Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru
životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem. Odvolání se podává v počtu stejnopisů
tak, aby se dostalo každému účastníku a správnímu orgánu. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí
2. Tabulka „Stavba povolena“.
Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (společné povolení):
Obec Nyklovice, Nyklovice č. p. 42, 592 65 Rovečné, IDDS: 329av4r
Jaroslava Hanusová, Školní č. p. 344, 569 92 Bystré
Ing. Milan Dufek, Nyklovice č. p. 7, 592 65 Rovečné
Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, Heinrichova č. p. 189/1, Stránice, 602 00
Brno
Účastníci řízení dle § 27 odst. (2) správního řádu:
Obec Rovečné
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera, č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, IDDS: nf5dxbu
Dotčené orgány:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
Na vědomí: --Vypraveno dne: 1. 12. 2020
Vyřizuje: Ing. Václav Mičín, Bc. Marek Ondra
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odbor životního prostředí
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 566 590 325
E-mail: vaclav.micin@bystricenp.cz; marek.ondra@bystricenp.cz
Web: www.bystricenp.cz

Elektronický podpis - 1.12.2020
Certifikát autora podpisu :

BYS 18945/2020/Mi

Jméno : Ing. František Klimeš
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.9.2021

4

