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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVlCE
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

tel.: 516488600 Masarykovo nám. 1/2, 68018 Boskovice
Váš dopis/den Spis. zn: Vyřizuje/linka Místo/den
27.4.2009 5MBO 10060/2009rrOŽPlLu Ing. Lukeš/658 Boskovice 15.5.2009
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POZV ANKA K USTNIMU JEDNANI A VEREJNA VYHLASKA

ve věci projednání žádosti o povolení stavby vodního díla "Revitalizace centra obce
Jabloňany".

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí obdržel dne
27.4.2009 žádost od obce Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ
00636754, o povolení stavby vodního díla "Revitalizace centra obce Jabloňany", na
pozemcích p.č. 1132/1, 1132/14, 1132/7 7/1, 1132/4, 1132/17, 1132/39, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 6
k.ú. Jabloňany. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stručný popis stavby:
Předmětná projektová dokumentace řeší vybudování kapacitního koryta, snížení podélného
sklonu dna a snížení tvorby splavenin.
V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:
a) podélná úprava
Úsek km 0,480 - 0,628
Při úpravě vodoteče bude v km 0,48Q-{) 628 vytvořen jednoduchý lichoběžníkový profil se
šířkou dna 0,80 m, sklonem svahů 1:1- 1,5, minimální hloubkou 0,90 m a sklonem dna 1,5 %.
V km 0,480 - 0,502 je navržena dlážděná kyneta. Dno i svahy budou zpevněny dlažbou z
lomového kamene na sucho tl. 250 mm, která bude uložena do štěrkopískového lože tl. 100
mm. svahy budou odlážděny na šikmou výšku 0,75 m. Zbývající část svahů bude oseta travní
směsí.
V km 0,502 - 0,597 budou svahy opevněny rovnaninou z lomového kamene na šikmou výšku
1,10 m. Ve dně bude proveden zához z lom. kamene. Rovnanina i zához budou provedeny z
kamene o hmotnosti do 80 kg. Sklon svahů 1:1,5.
V km 0,597 - 0,628 je skon svahů vzhledem k okolní zástavbě navržen 1:1, Dno i svahy
budou opevněny dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu Me 10, tl. dlažby 250
mm. Dlažba bude uložena do štěrkopískového lože. tl. 100 mm. Hloubka průtočného profilu
je 1,05 m.

Úsek km 0,750 - 0,790
V této části úpravy je navržen lichoběžníkový profil se šířkou dna 0,80 m, sklonem svahů
1:1,5 a min. hloubkou 0,70 m. Koryto bude opevněno dlážděnou kynetou z dlažby z lom.
kamene na cementovou maltu. TI. dlažby je 250 mm. Dlažba bude uložena na štěrkopískové
lože.
b) spádové objekty
Na stabilizaci podélného sklonu dna je navrženo sedm kamenných prahů o výšce 0,30 m,
kamenný stupeň o výšce 0,65 m. Na začátku horního úseku bude opraven kamenný práh a
celá úprava bude ukončena kamenným výztužným pásem v km 0,790. Všechny příčné
objekty jsou navrženy ze zdiva z lom. kamene na cementovou maltu s režnou vazbou.
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Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
řád), oznámil příslušný vodoprávní úřad nové projednání vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením o novém projednání správního
řízení č.j. 5MBO 10060/2009/TOŽP/Lu dne 15.5.2009 a současně k předloženému návrhu
nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 29.5.2009 s upozorněním, že na
všechny námitky či připomínky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude
možno, dle ustanovení § 115 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Z ústního jednání byl pořízen
protokol.

Vzhledem k množství připomínek ze strany vlastníků pozemků, které budou dotčeny stavbou
bylo dohodnuto, že v dané věci bude svoláno další ústní jednání.

Z těchto důvodů zdejší vodoprávní úřad nařizuje k projednání žádosti ve smyslu ustanovení
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

ústní jednání

na pondělí 29. června 2009 v 15:30 hodin,

se srazem účastníků jednání na Obecním úřadě v Jabloňanech.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto.Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů žádosti lze nahlédnout u zdejšího odboru tvorby a ochrany životního prostředí
Městského úřadu Boskovice, v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 8-17 hod. a při
ústním jednání.

Ve stejném termínu je třeba, aby žadatel doložil následující podklady:
• smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky stavbou dotčených pozemků

• geodetické zaměření

Ing. chal Lukeš
oprávn "ná úřední osoba

pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

M~STSKÝ UR", 1

odbor tvortw tJ ",.r·
životnlho prO!;tre./
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Město Boskovice a Obec Jabloňany provede zveřejnění tohoto oznámení a vyhlášky v obci
způsobem obvyklým (po dobu nejméně 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty
vodoprávnímu úřadu.

Toto oznámení a vyhláška musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: !.. ..c.': .. t.o.o.?.J...( Sejmuto dne: .

()BEC í ť'll \.1)
JABLO,"A:-" Y. oxre Blansko

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmuti zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)

Obdrží:
účastníci řízení:
Obec Jabloňany
František Blaha, Jabloňany 17, 679 01 Ska1ice nad Svitavou
Marie Blahová, Jabloňany 17,67901 Ska1ice nad Svitavou
Marie Konečná, Myslivečkova 911/6, 623 00 Brno
Zdeněk Nečas, Jabloňany 43,67901 Skalice nad Svitavou
Věra Schutzová, Jabloňany 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
Miroslav Přibyl, Jabloňany 105,67901 Ska1ice nad Svitavou
Marie Přibylová, Jabloňany 105,67901 Skalice nad Svitavou
Roman Hanus, Jabloňany 128,67901 Ska1ice nad Svitavou
Milan Nečas, Jabloňany 76, 679 01 Skalice nad Svitavou
Jan Vlach, Jabloňany 6,67901 Ska1ice nad Svitavou
JMP a.s., Plynárenská 499/1,65702 Brno
E-ON ČR s.r.o., Hybešova 17,68001 Boskovice
Telefonica 02 Czech Republic a.s., J. Babáka 11, 662 90 Brno

Dotčené orgány státní správy a ostatní:
MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
MěÚ Boskovice, odbor TOŽP - ochrana přírody a krajiny
ZVHS Svitavy, nám. Míru 17,56802 Svitavy
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11,601 75 Brno
Ing. Jaroslav Gric, Hromádkova 22, Brno
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