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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
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 16.7.2009

USNESENÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako vecne
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písmo c) a ustanovení § 106 zákona
Č. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 45 odst. 2 a ustanovení
§ 64 odst. 1, písmo a) správního řádu, v platném znění,

t a k t o:

I. výrok vyzývá

žadatele - účastník tohoto řízení:
Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou,

IČ 00636754

k odstranění nedostatků žádosti ve věci 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.

Nedostatky žádosti účastník napraví dodáním těchto dokladů:

1. Právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, jenž nejsou ve vlastnictví
žadatele.

2. Projektovou dokumentaci se zapracovanými požadavky vlastníků stavbou
dotčených pozemků.

Shora uvedené je nutno doložit nejpozději do 31.10. 2009.



Pokud nebude tento podstatný nedostatek podání ve stanovené lhůtě odstraněn, zdejší
vodoprávní úřad toto vodoprávní řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písmo c), d)
správniho řádu zastaví.

II. výrok

Do doby odstranění výše uvedeného nedostatku podání se současně vodoprávní řízení vedené
ve shora uvedené věci, zahájené dne 27.8.2008.

pře ruš u j e.

Přerušení řízení má ten účinek, že lhůty dle výše citovaného zákona o správním řízení neběží.

Odůvodnění
Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životniho 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, 512, 5/3, 5/5, 5/6, 6 k.ú. Jabloií.any.
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 0,480-0,628 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 10m. 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
jel,05m.

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 stupeií. o výšce 065 m. Na začátku horního úseku bude opraven kamenný práh a
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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.

Podle ustanovení § 115 zákona Č. 25412001 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 1006012009/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 a to na 29.6.2009.

V rámci tohoto jednání bylo dohodnuto, že bude přepracována PD dle připomínek vlastníků
pozemků dotčených stavbou a budou dořešeny majetkoprávní vztahy ke stavbou dotčeným
pozemkům.

Vzhledem k výše uvedenému bylo předmětné rozhodnutí přerušeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení může účastník řízení dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu,

podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice,
Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Počet stejnopisů
odvolání se řídí dle § 144 odst.5 správního řádu.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si
adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty
nezapočí tává.

Ing. Mi al ukeš
oprávně úřední osoba

on státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice
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Město Boskovice a Obec Jabloňany provede zveřejnění tohoto usnesení a vyhlášky v obci
způsobem obvyklým (po dobu nejméně 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty
vodoprávnímu úřadu.

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

.:

Vyvěšeno dne: .rt..Z J'.t(;J."'. ,p' Sejmuto dne: .

()I~I~(· i l/ň~l)
Razitk IABLO,'A·. o r s 13lal1sko••. . . . .azit o, pÓďP1Sorganu, tery potvrzuje vyvesem a sejmuti oznament.
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)

Obdrží:
účastníci řízení:
Obec Jabloňany
František Blaha, Jabloňany 17 67901 Skalice nad Svitavou
Marie Blahová, Jabloňany 17,67901 Skalice nad Svitavou
Marie Konečná, Myslivečkova 911/6,623 00 Brno
Zdeněk Nečas, Jabloňany 43, 679 01 Ska1ice nad Svitavou
Věra Schutzová, Jabloňany 7,67901 Ska1ice nad Svitavou
Miroslav Přibyl, Jabloňany 105,67901 Skalice nad Svitavou
Marie Přibylová, Jabloňany 105,67901 Ska1ice nad Svitavou
Roman Hanus, Jabloňany 128,67901 Skalice nad Svitavou
Milan ečas, Jabloňany 76 67901 Skalice nad Svitavou
Jan Vlach, Jabloňany 6,67901 Ska1ice nad Svitavou
JMP a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
E-ON ČR s.r.o., Hybešova 17, 680 01 Boskovice
Telefonica 02 Czech Republic a.s., J. Babáka 11,66290 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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RNDr. Václav RYŠAVÝ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP
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