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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE 
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Masarykovo nám. 4/2, 680 18  Boskovice 

tel.: 516 488 600,             fax:516 488 779  

Sp. Zn.: SMBO 26452/2021/TOŽP/Lu                                                 

Č.j.: DMBO 21185/2022  

Vyřizuje: Ing. Lukeš/kl. 658 

V Boskovicích dne: 3. 10. 2022      

   

R O Z H O D N U T Í 

   Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 

místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném 

vodoprávním řízení, 

žadateli:   

Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Jabloňany, IČ 00636754 
 

 
I.   schvaluje stavební záměr 

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 

odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - Stavba nazvaná dle projektové 

dokumentace: „Vodovod a oprava kanalizace v lokalitě Kocinberk“. Stavbou budou 

dotčeny pozemky parc. č. st. 23, 24/2, 84/52, 84/97, 1132/1, 1162/2, 1411, 1415, k. ú. 

Jabloňany. 

Stručný popis stavby: 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající kanalizace a výstavbu nových vodovodních 

řadů v lokalitě Kocinberk, včetně kanalizačních a vodovodních přípojek pro napojení 

stávající zástavby rodinných domů v k.ú. Jabloňany. 

 

SO 01 Vodovod 

Celková délka potrubí:  668,60 m 

 Řad 1    396,00 m 

 Řad 2    265,60 m 

 Připojení ATS   4,0 m 

Materiál – profil:   PE100 RC SDR11 PN16 d90 x 8,2 mm 

Krytí:     1,50 – 2,40 m 

Na trase bude na konci pro možnost odvzdušnění vodovodu osazen podzemní hydrant. Na 

stávajícím vodovodním potrubí před napojením do nového vodovodního řadu bude pro 

požární účely osazen nadzemní hydrant. Kvůli značnému převýšení zásobované lokality bude 

zásobování vodou provedeno automatickou tlakovou stanicí, umístěnou v nejnižším místě 

nového vodovodu. 
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SO 01.1 – Vodovodní přípojky 

Počet přípojek:   28 ks 

Materiál – profil:   LDPE40 RC D32 – SDR 11 PN10 

Napojení na hlavní řad bude provedeno pomocí navrtávacího pásu a šoupátkového uzávěru. 

Projekt řeší pouze veřejnou část vodovodních přípojek – od napojení na vodovod, po konec 

pozemku ve vlastnictví investora. 

 

SO 02 Kanalizace 

Celková délka potrubí:  405,00 m 

Materiál – profil:   PP SN10 DN 400 mm (délka 45,80 m) 

     PP SN10 DN 300 mm (délka 359,20 m) 

Krytí:     1,50 – 2,40 m 

Betonová revizní šachta DN 1000: 13 ks 

Opravená kanalizace bude sloužit jako jednotná. Kanalizace bude ústit do dešťového žlabu na 

vodním toku – bezejmenný PB přítok Jabloňany (IDVT: 10195951). 

Pro odvádění dešťových vod bude  na komunikaci provedeno celkem 10 kusů odvodňovacích 

roštů, které budou zaústěny do kanalizace. 

 

SO 02.1 – Kanalizační přípojky 

Počet přípojek:   28 ks 

Materiál – profil:   KG PVC DN 150-200, hladké, SN 8 

Projekt řeší pouze veřejnou část vodovodních přípojek – od napojení na vodovod, po konec 

pozemku ve vlastnictví investora. 

 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. 

 

Souřadnice: 

Vodovodní řad 1: X 1130886,64, Y 594934,57 (VB0 napojení), X 1131012,22, Y 594630,39 

(VB10=H2=K1) 

Vodovodní řad 2: X 1130995,63, Y 594857,24 (VB6=Š3), X 1131004,92, Y 594660,34 (VB9) 

Kanalizační řad: X 1130887, Y 594941 (dešťový žlab), X 1131011,969, Y 594628,079 (Š13) 

Dotčený vodní útvar: Svitava od toku Křetínka po tok Punkva (DYJ_0590).  

 

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

Stavba jako celek se nachází v jihovýchodní části obce Jabloňany. Umístění bude dle 

dokumentace autorizované Ing. Luďkem Halašem, autorizovaný inženýr pro 

vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003651. Případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu.  

 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

§ 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace 

autorizované Ing. Luďkem Halašem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, 

ČKAIT 1003651. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

stavebního úřadu.  

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.  
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3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí 

(telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytýčení v prostoru 

staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců 

inženýrských sítí.  

4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude 

neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně 

předáno jejich správci. 

5. 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. 

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce 

a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním 

úřadem. 

8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena 

do 31. 12. 2026. 

9. Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku stavby vždy v rámci společných 

kontrolních dnů zhotovitele a investora stavby. Ke kontrolní prohlídce bude 

stavebníkem přizván v dostatečném časovém předstihu.   

10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají 

údaje týkající se provádění stavby. 

11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná 

zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu 

erozivnímu smyvu. 

12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo 

jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody. 

13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi 

dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit 

na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.  

14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně 

velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli 

sorbentů (Vapex, Experlit). 

15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu. 

16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen 

na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán 

věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.   
17. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky, připomínky a 

stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené 

v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to: 

- Vyjádření spol. GasNet s.r.o., č.j. 5002419795, ze dne 14.7.2021 

- Vyjádření spol. CETIN, a.s., č. j. 722832/21, ze dne 21.7.2021 

- Vyjádření spol. EG.D a.s., č.j. S46170-27039764, ze dne 12.7.2021, č.j. D8610-

26127624, ze dne 12.7.2021 

- Vyjádření spol. VAS a.s., divize Boskovice, č.j. 1039/21, ze dne 6.12.2021 

- Závazné stanovisko KHS JmK, č.j. KHSJM 70826/2021/BK/HOK, ze dne 

12.11.2021 

- Závazné stanovisko HZS JmK, č.j. HSBM-4118-2/2021, ze dne 9.8.2021 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR Brno, č.j. ARUB/8804/2021/M, ze dne 

9.12.2021 
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- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – ochrana přírody a krajiny, 

č.j. DMBO 23702/2021/TOŽP, ze dne 22.11.2021 

- Vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – odpady, č.j. DMBO 17850/2021, ze 

dne 30.8.2021 

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních a stanoviscích. 
 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Jabloňany 

 

Odůvodnění 

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 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 odst. 1 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad 

podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel od Obce 

Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Jabloňany, IČ 00636754, žádost o vydání společného 

povolení podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Vodovod a oprava kanalizace v lokalitě 

Kocinberk“. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. st. 23, 24/2, 84/52, 84/97, 1132/1, 

1162/2, 1411, 1415, k. ú. Jabloňany. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. 

 

     K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby autorizována Ing. Luďkem 

Halašem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003651, a vyjádření 

účastníků řízení a dotčených orgánů. 

 

Stručný popis stavby: 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající kanalizace a výstavbu nových vodovodních 

řadů v lokalitě Kocinberk, včetně kanalizačních a vodovodních přípojek pro napojení 

stávající zástavby rodinných domů v k.ú. Jabloňany. 

       

   Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě 

výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil 

zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška všem známým účastníkům řízení i dotčeným 

orgánům oznámením spisové zn. DMBO 26453/2021, ze dne 27. 6. 2022. 

      Vzhledem k tomu, že byly k předmětné záležitosti doloženy potřebné doklady a 

vodohospodářské poměry jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známy, bylo na základě 

těchto skutečností a ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upuštěno od 

ústního jednání a ohledání na místě, a současně s oznámením byla ve smyslu ustanovení 

§ 112 odst. 2 stavebního zákona, stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy, s upozorněním, že po 

uplynutí stanovené lhůty, nebude možno, k nově navrženým důkazům a podaným návrhům, 

dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dotčené orgány uplatní svá závazná 

stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. 

důkazům nebude přihlédnuto. Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv 

v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu. 

     V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by 

bránily vydání tohoto rozhodnutí. 



5 

 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

 Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace 

stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 

důvody, které by bránily povolení záměru.  

 Majetkoprávní vztahy byly smluvně ošetřeny. 

 Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s 

vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými 

právními předpisy. 

 

     Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 

příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše 

uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno. 

 

Poučení účastníků 

       Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení, a to 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 rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 správní orgán na náklady účastníka Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

       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 

nezapočítává. 

       Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

       Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. 

 

 

       Ing. Michal Lukeš 

                                                                           oprávněná úřední osoba 

pro výkon státní správy vodního hospodářství 

                                                                           MěÚ Boskovice 

 

Otisk úředního razítka 
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Město Boskovice provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a vyhlášky v městě způsobem 

obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu 

úřadu. 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne : ......................................                   Sejmuto dne : .......................................                                                                   
 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  

(po sejmutí zaslat  MěÚ Boskovice, odbor TOŽP) 

 

Přílohy: 

- Vyjádření spol. GasNet s.r.o. 

- Vyjádření spol. CETIN, a.s. 

- Vyjádření spol. EG.D a.s. 

- Vyjádření spol. VAS a.s., divize Boskovice 

- Závazné stanovisko KHS JmK 

- Závazné stanovisko HZS JmK 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR Brno 

- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – ochrana přírody a krajiny 

- Vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – odpady 

 

Obdrží: 

Žadatel: 

Obec Jabloňany, č. p. 88, 679 01 Jabloňany 

 

Účastníci řízení: 
Zachoval Josef, č. p. 4, 679 01 Jabloňany 

Karásek Igor, č. p. 131, 679 01 Jabloňany 

Karásková Martina, č. p. 131, 679 01 Jabloňany 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 

Boskovice 

 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se dle § 94l odst. 3 stavebního zákona identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou): 

k. ú. Jabloňany parc. č.: 1132/31, 1132/58, 12, 1333, 84/59, 1132/40, st. 22, st. 21, st. 20, 

84/33, st. 19, st. 18/1, st. 16, 1132/57, 84/18, 82/1, st. 84, st. 80, st. 90, st. 91, 84/21, st. 92, 

84/24, 84/51, st. 126, 84/50, 84/54, 84/55, 84/96, 1403, 1409, 1410, 83/4, 83/3, 83/2, 83/1, 

82/2, 82/3, 80/1, 1416, 80/2, 1414, 1413, 1412, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1417, 24/1, 

21/1, 21/3, 1169, 1132/32, st. 14, st. 13/1 

k.ú. Lhota Rapotina parc. č.: 514, 510/5, 510/2  

 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování 

MěÚ Boskovice, TOŽP 

MěÚ Boskovice, odbor dopravy 
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Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko 

Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko 

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., Čechyňská 636/19, 

602 00 Brno 
 


		2022-10-03T14:14:40+0000




