Městský úřad l{ové Město na Moravě
odbor stavební a životníhoprostředí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31, Nové Město na Moravě

čj.,

Nové Město na Moravě 17.9.2019

MUNMN}V{/23212|2019-30

vEŘEJNÁ vyHr,Ášra
ROZHODNUTÍ
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životnfrro prosťedí, jako vodoprávní úŤadvěcně
příslušnýpodleustanovení§ 104odst.2písm. c)a§ 106odst. 1zákonaé.25412001, Sb.,ovodáchaozměně
nělterých zákonů (vodní zákon), v platném znéní(dáůe jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (drále jen
,,vodoprávní úřad") podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák ě.50012004 Sb., správní řád, vplatném znění
(dále jen ,,správní řád") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona ě, 18312006
Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve
společnémúzemníma stavebním íízetttpodle § 94o stavebního zíkoaa posoudil žádost, kterou dne I1.7.2019
podala

Mgr. Eva Hlavenková,nar.19.7.1955,
(dálejen "žadatel"),
a na zákJadé tohoto pos

ouzení žadaíeIi:

I.

1

podle § 8 odst.

Mozolky č.p. 2569t54,Žabovřesky,616 00 Brno 16

písm. a)Ťoú}vodnfrro zákona

vydává povolení k nakládrání's powchovými vodami

jejich vzdolváni a akumulaci (drále jen ,,nakládi{ní s vodami"), ve vodním dfle ,rrybník LíšenskýDvůr" na
pozemcích parc. č. 253tI2,53714,585, 586 v katastrálním ízemíLšná,obci Líšná, olrese Žďárt nad, Sázavou,
Kraji Vysočina, na vodním toku Líšenslcýpotok, říčníkn 0,500, číslohydrologického pořadí: 4-15-0I-026.
k

Rozsah nakládání s vodami:
Celkový objem akumulované (vzduté) vody 4 800 m3
Délka vzÁatí při maxinuflní hladině
87,00 m
Maximální hladina akumulované vody
630,95 m n.m. Bpv
Hladina zásobního prostoru (stálého nadržení) 630,50 m n.m. Bpv
Parametry opravené nádrže: charakter rybník1: prutočný, plocha: 4 250 u? při hladině zásobního prostoru,
objem při hladině zásobního prostor 4 800 Ň,hráz vdélce '73,5 m, výška htáze 3,5 m, kóta koruný luáze _
631,55 m n.m., rybníka 1,05 m, kapacita bezpečnostnflro přelivu 2,7 m3ls (Qzo = 2,7 m3ls\. Minimální
zustatkový průtok Qr:o= 0,8 Vs.

Doba, na kterou se povolení k naHádání s vodami vydává: na dobu fivotnosti stavby vodnfiro dfla.

tr.

stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona;

1.

minimální zůstatkový průtok Q..o = 0r8 Us (dále jen ,,\ýIZP") v toku pod vodní nádrží(spodní

2.
3.
4.

místo měření MZP: pod spodní výpustí

výpustí;.

způsob měření }ilZP navýpustném zaŤízeni měrnou nádobou
Četnost předkládání výsledků měření lvíZP: navyžádánívodoprávního úřadu.
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Pro Povolení k nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky

a povinnosti:

1,. Na rybníce bude hospodařeno ve víceletémhospodářském cyklu,
Agentura bude přizvána k výlovu.

s

výlovem rybníka I

1o,át

za 2

_ 5let.

2.

Při normflním Provozu nádrŽe nesmí být s výškou vodní hladiny manipulováno

3.
4.
5.

Rybník nesmí být vypouštěn při teplotách pod 0o C a nad 15o C.
Letnění nebo zimovánínádrže bude vždy předemprojednáno s Agenturou.
VýjimeČnémaniPulace s vodou, zvláštní opatření v rámci rybářského hospodaření nebo nutné opravy
budou předem dohodnuty s Agenturou.
Při realizaČních pracích nesmí dojít ke znečištěnípodzemních a powchových vod. V případě
mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost powchových nebo pbazemnictr vod je třeba ;mj.
BezodHadně informovat dispečink Povodí Moravy, s.p. tel: 54t 2Il73i.
V toku pod rybnftem bude zachován minimální zůstatkový prutok Q330d (MZp=0,8 ls-1). V případě
niŽŠÍhoPřítoku do rybnfta než je stanovený NIZP, sebude rovnat odtok z rybnftu přítoku.

6.
7

-

obojživelníkůtj. od 1.4. do 31.8.

v době rozmnožování

IV.

Pro ÚČelY kontroly ukládá podle § 36 odst. 2 vodníro zákonapovinnost osadit vodní značku na vodní
nádtŽi: Pro urČeníkótynorrnálního nadrŽenÍ, která bude navazovat na stávajícínivelačnísíť,dále pro určení
kóty maximálního nadržení.

V.

Podle§ 15odst.6vodního zákona, §94jodst. 1a§94pstavebnítro zákonaa§7avyhlášky ě.503t2O06
Sb., o PodrobnějŠÍ ÚPravě územního rozhodování, územnfito opatření a stavebnfllo řádu, v platrrém znění,
schvaluje stavební zámér

k Provedení stavbY vodního dfla, tj. ,rRevitalizace rybníka LíšenskýDvůr" (dále jen
,,stavba"), na místě: kraj
Vysočina, okresŽďárr nad Sázavou, obec Líšná,porě-ry parc. č. zŠgttz,537|4,sds, sgo v katasnálním 1ozetrtt

Líšná.

1

OrientaČníurČenípolohy výpustného zařízení v htáziv S-JTSK:

y:

X:

1 107 832,

1_

Rybník Líšenský dvůr) včetně vybudovrání

626 653

,!
Účel vodního díla
Retenční,akumulační,krajinotvorný (vyznamný laajinný prvek).

Druh vodního díla
Vodní nádň: § 55 odst.

1,

písm. a) vodního zákona.

Stavební záměr zahrnuje:
Provedení opravy a rekonstrukce historického vodního díla (So
dvou zemních tůní(SO2 - zemní tuně).

SO l - Rybník Líšenshý dvur:
Stavba obsahuje vybudování bezpečnostního přelivu (opevněný průleh vhtaz1),rekonstrukci výpustného
zařízení (osazení nového poŽerráku a nového odpadníro potrubí), opravu tělesa hráze (úprava dďsponu 1:2
návodního svahu a jeho opevněnÍ), odsfranění sedimentů ze zátopy rybnfta. Stávající ttrazrybnkaje na návodní
straně vý'razně poŠkozena, v okolí výpustného potrubí navíc dochání k průsakum vody. Po ttrázirybnka
Prochází Polní účelová komunikace. Návodní svah hráze bude dosypán a urovnán do projekíov*ét o sponu
1:2,0. OPevnění návodního svahu bude provedeno neříděným lomovým kamenem v ttooSťce 0,3 m. Do
vzduŠníhosvahu nebude zasahováno, pouze do části prostoru spodní výpusti
rybníka, kde bude proveden
PřekoP, dosYPání bude Provedeno tak, aby plynule navazovalo na polaačujícíěástsvahu.V rárrrci stavby bude
zcela odstraněn pŮvodní betonový požeráki stávajícípoškozené betonové potrubí DN 400, které bude
nahrazeno novými rourami PVC DN 300 s obetonováním. Na konci nového osazeného potrubí bude provedeno
výPustní Čelo z betonu o rozměrech 4,0 x 2,I m s šířkou 0,3 m. Nový oteťený požerák 6ude mít vněj šírozměry
1,0 x 1,0 m a bude vYbudován nalevo od původníhopožeriáku. Požerákbude opařen vodočetnou uďlnuta
čtenr
bude osazena na Úrovni hladiny zásobního prostoru). Požerák bude opařen dvojitou drážkou ocelových
válcovaných profilŮ U 5 a bude zaklytuzamykatelným poklopem z ocelového Žebrovaného plechu. Ý prostoru
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pod vyristěním potrubí do vodnfrro toku bude v mírném levotočivémoblouku v délce 5,0 m provedeno opevnění
navazajícflto koryta kamenným zíhozem z netříděného lomového kamene. Přístup na požerák bude umožněn
pomocí ocelové lávky. Bezpečnostnípřeliv bude proveden jako čelní,stabilita bude zajištěna ňízenímdvou
betonových stabilizačních prahů celkové délky I2,1, m a šftky 0,3 m umístěných na hraně návodnfrro a
vzdušního svahu hráze.

SO2

-

zemní tůně:

Vybudoviání dvou zemních neprutočných tuní podhrázírybníka o plochách 30 rď a50 m2. Tůně budou mít
půdorysně členitý tvar, sklony svahů budou od 1:4,0 do 1:7,0, tak aby vhodně navázaly na okolní terén,
Maxiínální hloubka tůníoproti lavan$ícímaterénu je 1,05 m.
Dále podle schviflené projektové dokumentace ověřené ve stavebním íízeni.

VI.

pro umístěnía provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje tyto
podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve stavebním
Ytzení, kterou zptacoval Filip Skryja, IČ 04434757, Projektování vodohospodářslcých staveb,
Vejmluvova 4O1,t82, 59l 02 Žďár nad, Sázavou (zodpovědný projektan* Ing. Miroslav Skryja,
autorizovaný nženýr pro vodohospodářské stavby, Črarr - 1003260). Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.

Wed zahájením výkopových prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít kjejich
poškození, budou dodrženy minimflní vzdálenosti ďe ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení
techniclcých vyb avení.

3.

Při provádění stavby vodního dílaje nutno dodržet předpisy, ýkajícíse bezpečnosti práce a technichých
zaíízeaí.

4. Při

provádění stavby vodního díla budou dodrženy záůrJadnítechnické požadavky pro vodní dfla a
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 59012002 Sb., o
techniclcých požadavcíchpro vodní dfla, ve znénípozdéjších
předpisů.

5.

Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným ke stavbám vodních děl. Investor je
povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby anázev a sídlo podnikatele,
který bude stavbu provádět. Zmény v těchto skutečnostech oznátmi neprodleně vodoprávnímu úřadu.

6.
7.

Technická zaYtzenibudou odpovídat ČSN ZSZ+1O ,Malé vodní nádrže".

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek"Stavba
povolena", který obdňí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítekmusí být chrráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zustaly čitelnéa ponechán na staveništi do
ukončenístavby.

8.

Před uvedením stavby dollžíváníbudezpracován:

1. manipulačnířád

2.

9.

provozú řád

a předložen vodoprávnímu úřadu ke schviflení,

a předložen vodoprávnímu úřadu k nahlédnutí.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků
íizeni
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prosředí, správní orgán ochrany
zemědělského půdníhofondu:
1. Y zájml dodrŽení zásad ochrany zemědělského půdníhofondu ježadatet povinen provést skrývku
swchní kulturní wstvy půdy, popřípadě i hlouběji uloženézúrodněníschopné zeminy na ploše, která
bude trvale zasíAvena nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné vyttžití.Skrývka bude
Provedena na ploŠe250 m', do hloubky 0,10 m. zemina bude využita na ohumusování upravené
plochy tŮní a. Využitípůdy ze skrývky kzavážce, terénnímúpravám (terénnímodelace apod.) a
jiným nezemědělslcým účelůmje nepřípustné. Ž-adatel odpoví,ďá za řádné usHadnění zetriny ze
skrývky do doby jejího využití.Během usHadnění zeminy nesmí docházetk jejímu znehodnocoviání.
O Činnostech souvisejících se slcývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se
uvádějí vŠechny skuteČnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnostiywžitízeminy.
2. UloŽením sedimentu nedojde ke zhoršenífyzikálních, chemických nebo biologiclcých vlastností
půdy, na kterou jsou vytéženésedimenty použity.
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Stanovená ďávka sedimentu je na pozemky aplikována v jedné agrotechnické operaci a v souvislém
Časovémobdobí za piíztttvých fyzikálních a vlhkostrťch podmínek rovnoměrně po ploše pozemků
v maximální výšce wstvy použitéhosedimentu do 10 cm.

Uložený sediment bude odvodněný, aby nezhoršoval vodní reám půdy a bude dodržena maximální
aplikaČní dávka sedimentu dle přílohy č. 5 vyhlášky é. 25712009 Sb., o používánísedimentů na
zemědělské půdě v platném znění, (dále jen ,,Vyhláškď').
Do půdy bude sediment zapraven do deseti dnů od jejich rozprosření,
DalŠísedimenty na dané pozemky je možno uložit nejdříve po deseti letech.

V případě, že bude

na pozemky ukládán upravený

po uplynutí jednoho roku.

kalje možno ho na

dané pozemky uložit nejdříve

Zahájení použitísedimentu je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany ZPF,ktery souhlas vydal
nejpozději 14 dnů předem.

Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životnilro prosředí, orgán §iátní správy v oblasti

odpadového hospodářství:

9.

Stavebník doložína odbor SŽP kopie dokladů o zákonném vylžitínebo odsfranění vzniklých odpadů
do 1 měsíce po ukončenístavebních ptací. Z dokladů musí být patrné, jalcý odpad v jakém množství
byl přeďán oprávněné osobě, identifikačníúdaje této osoby (název, sídlo, IČ: oprávnění osoby) a
datum přeďání odpadu. Čestnéprohlášení není bráno jako doklad prokazající zákonné nakláďání
s odpady.

Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKO Žtarshé vrchy, Brněnská 39,
591 01 Žďárr nad,Sázavou:

10. Agentuře bude oznámeno zabájení stavby a bude zvánana kontrolní dny stavby.
11, Kácení dřevin v okolí rybníka bude předem projednáno s Agenturou.
12. Terénníúpravy v okolí rybníka a tůně budou plynule navázány na původní terén, to ntalnená
pozvolnými přechody bez osmých hran, přirozenou modulací terénu.

13. Pokud bude nutné naúzetníCHKO Žtarsae wchy otevřít nový zemní< mimo plochu nádrže nebo
uložit zeminu, ěi zíídttmezideponii sedimenfu mimo zátopu rybníka, bude tato skutečnost předem
projednána s agenťurou.

14. Místo sjezdu do zátopy rybníka bude předem projednáno s Agenturou.
15. Staveniště a příjezd na lokalitu budou vytýčeny- za pfftomnosti Agentury tak, aby se technika
vyhnula cenným přírodním biotopům.

16. Plocha kolem tůnía litorální pásmo rybnfta nebudou osáaeny travní směsí, ale budou ponechány
přirozenému vývoji vegetace.

17. Tuně budou udržovány dobře oslunénéabez rybí obsádky.
18. Nádrž se nesmí vypouštět během tozmnožování obojávelnírů(tj. od 1.4. do 3.8.).
19. Žadatel zajistí záclranný transfer obojávelníků a raků říčníchzmíst zasažených stavební činností.
Transfer provede odborně způsobilá osobao která bude předem odsouhlasena Agenfurou. Raci a
obojživelníci budou přeneseni do některého ze 3 rybníkův soustavě nad rybníkem u Líšenského
dvora.

20. Transfer raků bude proveden ideálně

v období od srpna do října, těsně po vypuštění rybnfta.
Transfer nelze provádět při teplotách pod bodem íITíazlu.Transfer musí být zajištěn v nádobách pio 5
- 10 ks raků tak, aby se zabránllo kanibalismu mezi odchycenými jedinci. Samostatně budou
umístěny samice s vajíčkya nedospělými jedinci. Nádoby pro ftansfer musí být naplněny dobře
prokysličenou vodou, nesmí dojít kjejich přebřívání. Raci budou vysazování na nových místech po

skupinách3-5ks.
21. PŤi zemních pracích a pň betonování bude zajištěno převedení toku přes staveniště tak, aby
nedocházelo k unášenízeminy a úniku stavebních materiálů nížepo proudu potoka.

22. Investor do 3I.I2. každéhoroku nahlásí Agentuře zásah provedený na
provedená opaření k ochraně zvlášté chráněných druhů živočichů.

zákJadě této \.ýjimky a

Správce povodí a správce vodního toku- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen
,,§právce povodí a vodnfrto toku"):

23. Zahájení prací bude

v dostatečném časovémpředstihu (min. 15 dní předem) oznámeno na Povodí
Moravy, s.p., provoz Bysřice nad Perštejnem, K Perštejnu 626, 593 01 Bysřice nad Pernštejnem,
tel.: 566 550 286.
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24. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti v dobrém technickém stavu. Při
použitístrojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Stroje a
dopravní prostředky nebudou v blízkosti vodního toku parkovány, opravovány a doplňovány

pohonnými hmotami.

25,

Píl realizaěních pracích nesmí dojít ke

znečištěnípodzemních a powchových vod. V případě
mimořádných událostí, ježby mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je řeba mmj.
Bezodkladně informovat dispečink Povodí Moravy, s.p. - tel: 5412II737,

26. Pokud bude tok pod rybníkem při realizaci akce nebo následném provozování vodního díla zanesen
sedimenty, investor tyto sedimenty na své náklady odtéží,

Zástupce správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Bysřice nad Perštejnem bude
píizván na závérečnoukontrolní prohlídku stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného
provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou siť JTSK.
28. V DVT pod rybníkem bude zachován minimální zůstatkový prutok Q330d (MZP=0,8 ls-l). V pffpadě
nižšíhopřítoku do rybníka než je stanovený MZP, se bude rovnat odtok z rybníku pfftoku.
29. Po opravě vodního dfla bude aktualizován manipulačníŤád,který bude předloženna Povodí Moravy,
27.

s.p. k vyjádření.
30.

V zájmovém ízemíse nacházejí trasy vedení sítě elektronichých komunikací (dále jen ,,SEK")
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.§., Olšanská 268ít6, 130 00 Praha 3.
Povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách ochrany SEK:

Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací,
při odstraňování haváÁí, ffdit se platnými právními předpisy, techniclcými a odbornými normami,
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologiclcými postupy a učinit veškerá opaření kochraně
SEK před poškozením, tyto povinnosti má i k SEK, které se nachází mimo zájmové území.Je
výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zŇízením,byl:a zŤízena ve veřejném zájml
a je chráněna právními předpisy. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projelríové
dokumentaci a skutečnostíbezodkladné práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích
pokračovat teprve poté, co od POS získá písemný souhlas kpokračování. Stavebník, žadatel, nebo
jím pověřenářetí osoba, je povinen každépoškození čil<rádež SEK bezodHadně po zjištění takové
skutečnosti, oznámit POS (+420 238 464 190). Stavebník je povinen před započetímjakýchkoliv
zemních prací na stavbě vytýěit trasu SEK na terénu (podle pffslušných předpisů), s vytýčenou
trasou prokazatelně sezniámit všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět. Mimo
vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude
zabezpečena proti mechanickému poškození(např. silničnímibetonovými panely). Postupovat tak,
aby nedošlo ke změně hloubky uloženínebo prostorového uspořádání SEK, Výkopové práce
v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jeho
stability. Odkryté vedení zabezpečit proti prověšení, poškozeni a odcizení. Stavebník není oprávněn:
manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti. Na trase a
v OP SEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
ploch, užívaí,přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK, bez
předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, či jakýmkoliv
jiným zařízením SEK a není oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síťtechnické
infrastruktury v podélnémsměru. V místech, kde úložnýkabel vstupuje ze země do budovy,
rozváděČe, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně lwuli ubývajícímu krytí nad
PVSEK. Před zakrytím vedení yyzyat POS ke kontrole. Stavebník není oprávněn provést zaklytí do
doby, než získá písemný souhlas POS se zakytím.
31. Y zájmovémízemí se nachází STL plynovodní vedení a zaŤízenív majetku nebo správě společnosti
GasNet, s.r.o. zastoupené GridServices, s.r.o., Plynárenská 49911, 602 00 Brno (ďále jen
a souběh inženýrshých sítí
,,plynárenské zaŤízení").Budou dodrženy podmínky: kšížení
s plynovodním zaŤízenim musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např.
Šachty, vpusti, opěrné zdi atd.) musí dodržet od stávajícíhozŇízení světlou vzdálenost dle ČSN EN
I2007,TPG702 04 čl. 14.5 a14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma
zařízení plynovodu. Pokud reahzace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpraw trasy
plynárenského zaíízení,bude toto posuzováno jako přeložka.Pfirealtzaci stavby bude respelríován
zákon ě. 45812000 Sb., v platném znění (plynárenské zařízetlt je chráněno ochranným pásmem podle
tohoto zákona), dodrženy noríny ČSN zg 6005, TPG 702 04 a dalšísouvisející předpisy. před
zahájením stavební činnosti (všechny činnosti prováděné v OP plynárenského zaYtzení, tzn.
i bezvýkopové technologre) v OP plynárenského zaŤízeníbude provedeno vytyčeníplynárenského
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zaíízení,kíeréprovede příslušná provozní oblast (840 11 33 55). Bez vytyčenía přesného určení
uloženíplynárenského zaŤízenínesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčeníje považováno za
zahájeni stavební činnosti v OPplynárenského zaíízení.O vytyčeníbudesepsán protokol. Pracovníci
provádějící stavební činnosti budou prokaza196ě seznámeni s polohou plynárenského zaíízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění stavební činnosti v OP
plynárenského zaíízenínebude pouáto nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použitípneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské
zaíízeníbude v pruběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádné zabezpečeno proti poškození.
V případě pouátí bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájenímstavební činnosti
obnaženo plynárenské zaíízenív místě Wížent.Každéi sebemenší poškození plynárenského zaŤízení
včetně ízolace, signalizačnfto vodiče, výstražné fólie, bude neprodleně oznámeno (tel. 1239). Před
zásypem výkopu vOP plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodrženípodmínek
stanovených pro stavební činnosti v OP plynárenského zaíízenia kontrola plynárenského zaíízení
příslušným regionálním cenfrem. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zaíízení,která
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zaíízenízasypáno. Plynárenské zaíízenípřed zásypemje nutno řádně podsypat, obsypat
téženýmpískem, zhutnit a osadit výstražrou fólií žlatébarvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 7a2 04. Neprodleně po ukončenístavební činnosti osadit všechny poHopy
a nadzemní prvky plynárenského zařizení. Poklopy uzávéŇ a ostatních armatur na plyniárenském
zaíízenívčetně hlavních ttzávér& plynu (HUP) na odběrném plynovém zaíízenímusí být stále
pffstupné a funkčnípo celou dobu trvání stavební činnosti. Zabezpeěit případný přejezd přes
plynárenské zařízetú uložením panelů v místě přejezdu. Zíizovat staveniště, skladovat materiál,
stavební stroje apod. vždy mimo OP plynárenského zaŤízení.Bude zachována hloubka uložení
plynárenského zaíízení(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
10. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu tyto ťaze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

1

Po vypuštěnírybnftu
Závéreěná kontrolní prohlídka.

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12 .2023.

Izeužívatjenna

o lrterý stavebníc (žadatel) požádápŤed,
ukončenímstavby vodoprávní úřad. Kžádosti o "kolaudační souhlas bude předložena zejména

12. Stavbu

zákJadé kolaudačníhosouhlasu,

projektová dokumentace skutečnéhoprovedení stavby, geodetické zaméíenístavby, protokoly o předání
apíevzetí dotčených inženýslcých síťa vodního toku, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů,

o zkoušce nepropustnosti odvodního potrubí, zápis o odevzdání apřevzetí stavby mezi
dodavatelem a investorem, kopie zápisů ze stavebnfrro deníku, zápísy o předání dotčených pozemků
majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.
doHad

VII.

rozhoduje podle § 61 odst.5 vodního zflkona
O zařazení stavby do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostnfrro dohledu.

Účastníci řízení,nanéžsevztahuje rozhodnutí správnflro orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Mgr. Eva Hlavenková,nar. 19.7.1955, Mozolky ě.p,2569154, Žabovřesky, 616 00 Brno 16.

odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 11.7.2019 od žadate|e žádost o vydáni povolení k nakládrání s vodami a o vydání
společného povolení stavebníírozáměru. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní a společnéúzemnía stavební
íizení.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životnfrro prosředí, souhínnévyjádření
čj. MUNMNI!ť1,659U2019|4 ze dne 23.5.2019.
- Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životnfrro prosředí, vodoprávní úřad, sdělení
čj. M[JNMNN,í/1,8025

1201,9 l 4

ze dne 24.5.2019.
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Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životnfrro prostředí, státní správa na úseku
odpadového hospodářství, závazné stanovisko čj. MUNMNIWI9833|20I9-1 ze dne 19.6.2019.
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životníhoprostředí, správní orgián ochrany

zemědělského půdníhofondu, souhlas
ŽPZPrtseatmenty ze dne 3I.7.2OI9.

s

uložením sedimentů čj. M[JNMNIW21224|20I9{Kem-

Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životníhoprostředí, správní orgán ochrany
zemědělského půdníhofondu, souhlas k odnětí půdy čj. MllNMNl!ťI9837t20l9lt<em-fulzpp ze dne
3.6.2019.
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prosředí, orgánizemtího plánování,
závanÉ stanovisko čj. MUNMNI\ť1,6591{2019-I ze dne 25.6.201,9.

Agenfura ochrany přírody a laajiny Českérepublilry, RP SCHKO Žtairsae wchy, Brněnská 39, 591 01
Zďár nad Sázavou, Brněnská 39, 591 0I Zďáí nad Siázavou, stanovisko dle § 45i zákona é. ll4l92 Sb.
ěi.0l480lZ\IlI9-2 ze dne 24.6.2019, roáodnutí o povolení \.ýjimky éj.0l480l^lll9 ze dne 24.6.2019,
závazné stanovisko či. 01480l^rl19-1, ze dne24.6.2019.
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-I9136l20I9l5203tPe ze dne t7.5.2019,

Ikajslcý úřad Kraje Vysočina, odbor ávotního prosředí a zemědělství,Žlžkova 57,587 33 Jihlava,
vyjádření čj. KUJI 34675Da19 OZPZ79|2O19 Čaze dne2.5.201,9.
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2l5lt6,370 01 ČeskéBudějovice, vyjádření zn. P1135616319497 ze dne I3.4.20I9.
Českítelekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268116130 00 haha 3, vyjádření ěj. 6}4356119 ze
dne23.4.2019.

-

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár naa Sázavou, Studentská Il33, 591 21 Žďár nad,
Sázavou, vyjádření ďJ.ZN1716l2019-Še ze dne 16.4.2019.
GasNet, s.r.o., }íerou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 49911,, 602 00 Brno, stanovisko

-

Obecní úřad Líšná, Líšnáč.p. 41,,592 03 Sněžné,vyjádření ze dne 4.6.2019.
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmi, Tychonova

zn. 50019107 62 ze dne 13.5.2019.

01 Praha 6, sp.zn. 7835512OL9-1,1,50-CIÚZ-PCE ze dne7.5.201,9.

1,

160

Vodoprávní ttíad oznám1l dne 29.7.2019 pod čj. MUNMNtvť232l2l20I9-27 zahájení řízeni známým
ÚČastníkŮm řizení a dotčeným orgánům. K projednání 'žádosti současně naffdil ústníjednrání spojené
s ohledáním na místě na 3.9.2019 s upozorněním, s upozorněním, že závazná stanoviska dotčených orgiánů,
námitlcy Účastníkůíízenía připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání,
jinak se knim podle § 115 odst. 8 vodnfrro zákona a § 94m odst. 1 stavebnflto zákonanepíthlíží.O výsledku
ústnírojednání byl sepsán protokol.

V

rámci celého stavebnfrro íízeníbylozjištěno:

Posouzení vodního díla zhlediska technickobezpečnostníro dohledu a zařazeni do kategorie zpracovala
oprávněná orgarizace VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Studená 2,638 00 Brno dne 18.6.2019.
KdotČenýmpozemkůmparc.č. 53714 (Obec Líšná), 253112,585,586 (Ing. JiříHlavenka), vše vk.ú. Líšná,
byly doloŽeny souhlasyjejich vlastníků vyznaěené v situačním výkresu předložené projektové dokumentace.
Oprávněné poŽadavky dotčených orgánů a účastníků
říz.eníbylyzahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmi ochrany yod je uvedený záměr možný, protože lze předpoHádat, že záměrem nedojde ke
áoršenístavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu./potenciálu vod, jak
vyplývá ze stanoviska příslušnéhosprávce povodí.

§právní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 14.8.2019 (v.s. l013II1717).
VodoPrávní Úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených vustanoveních pffslušných zákonů,
Projednalji s ÚČastníry Ynení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránícípovolenístavby.
Obec LÍŠnánemá na svém územívydaný územníplán. Dotčené pozemky jsou dle Vymezení zastavěného ízemi
obce LÍŠnásouČástínezastavěného území,uvedený zármér revitalizace včefrrě ňízenídvou zemních tůní,jako
stavby pro vodní hospodářstvÍ, jsou v souladu s požadavky ustanovení § 18 odst. 5 stavebního z6kona.
NawŽený zámě;r je rovněŽ vsouladu scfli aúkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního
zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
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Vodoprávní úřad proto roáodl tak, jak je uvedeno ve výroku roáodnutí, za poažiti ustanovení právních

předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádrání s náwhy a námitkami účastnftůřízent; Účastníci řízení neuplatnůižádnénávrhya námitky.

Yypďadaní s vyjádřeními účastnftůřízeníkpodHadům rozhodnutí: Účasmíci řízeni se k podkladům
roáodnutí nevyj ádřili.
Účastníci Yuení - dalšídotčenéosoby:

Povodí Moravy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridService§, s.r.o., Obec Líšná, Ing. Jiří
Hlavenka.

poučeníúčastníků
Proti tomuto roáodnutí můžeúčastnftíizenípodatpodle ustanovení § 81

a násl. správního řádu odvoliání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a ďále namitarý rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost roáodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebníro a
životního prosředí (dále jen ,,správní orgán").

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
NepodáJi účastníkpořebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
správní orgán. Včas podané odvolání miá v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolrání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustrré.

korždý účastníkdostal jeden stejnopis.

Společnépovolení rnrá podle § l+p odst. 5 stavebnflro zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší,nejdéle však 5 let,
Stavba nesmí bytzahájena. dokud společnépovolení nenabude právní moci.
Staveniště bude odpovídat požadavkůmustanovení § 24evylnášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcíchna

vylžíválrllíúzemí,veznénípozdějšíchpředpisů.
Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady rýkajícíse

prováděné stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti a ochrany zdraýí při práci, zejména
příslušná ustanovení zákona é. 30912006 Sb., o zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pil
práci, ve znénípozdéjšíchpředpisů
a jeho prováděcího předpisu, tl.naŤízeni vlády č. 59112006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a
života osob na staveništi.

Žadatel rrriá povinnost zajistit na stavbě technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek, které jsou
stanoveny v § 3 a násl. vyhlášky é.47112001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními dfly.
Povinnosti při dohledu dále vyplývají z § 62 vodního z6kona.

Ing. Lenka Jamborová, v.r.

otisk úřednfto razítka

vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.
Současně úřad pro vyvěšení potwzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový

přístup podle věty drutré ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

-
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podpis oprávněné osoby, která potwzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst.l správního řádu): do vlastních rukou
Mgr. Eva Hlavenková, Mozolky ě.p.2569154. Žaboťesky, 616 00 Brno 16
ÚČastníci řízeni(§ 27 odst. 2 správního řádu)
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

-

nakládánís vodami: prosřednictvím datové schránlry

ÚČastníci řízÉní(§27 odst. 1 správního řádu) - společnépovolení: do vlastních rukou
ktg. Jiří Hlavenka, Braníškov é.p.54,66471 Veverská Bítýška
Obec Líšná, IDDS: w44a8jp
ÚČastníciřízení (§ 27 odst.2 správnfto řádu) - společnépovolení: prosřednictvím datové schránky
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ceská telekomunikačníinfrastruktura a.s., IDDS: qa7 425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Úěastrúci ŤÍzení(§ 27 odst. 2 správního řádu)

-

společnépovolení: veřejnou vyhláškou

Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc.č. 532lL, 253tl3
v katastrifl ním izemí Lšná.
Veřejnost: veřejnou vyhláškou
Dotčenéorgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny Českérepubliky, Regionální pracoviště SCHKO Žnaisvewchy, IDDS:
dkkdkdj
Městshý Úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prosředí, orgián územního plánování,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 5923l Nové Město na Moravě
Městslcý Úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, sátní správa v oblasti odpadového
hospodářství, Vratislavovo nám, č.p. 103, 59231 Nové Město na Moravě
Městshý Úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany'ZpF,Vratislavovo
náměstí č.p. 103, 59231 Nové Město na Moravě
Obecníúřad Líšná, IDDS: w44a8jp
Se žádostí o vyvěšení:
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí í03,592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Líšná, Líšnáč.p. 4I, 592 03 Sněžné
Vyřizuje: Ing. Irena Poulová, tel.: 566 598 409, e-mail: irena,poulova@meu.nmnm.cz

