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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY

Veřejná

vyhláška

Výroková část:
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),, místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení
o odstranění stavby podle ustanovení § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění
stavby, které mu dne 2.5.2019 předložil
Obec Lesůňky, IČ 00378046, Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou,
kterou zastupuje VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky 2332, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 128 odst. 3 stavebního zákona,
§ 16 odstranění stavby vodního díla a § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbě
v záplavových územích
Odstranění stavby vodního díla - náhonu parc. č. 645/1, k.ú. Lesůňky

./2
Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.
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(dále jen "stavba").
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí

II.

Kraj Vysočina
Lesůňky
680362
Lesůňky
parc. č. 645/1 v katastrálním území
Lesůňky
10100032
Jihlava
4-16-03-0090

stanovuje

podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro
odstranění stavby vodního díla:
1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění
stavby, která bude předána vlastníkovi stavby po právní moci rozhodnutí.
2. Při odstranění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Moravy,s.p., ze dne 16.9.2019, pod
PM-29028/2019/5203/Mí. Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za
těchto podmínek:
• Požadujeme zachování přístupu k vodnímu toku pro mechanizaci správci toku.
• Správci toku, tj. Povodí Moravy,s.p., provozu Náměšť nad Oslavou, budou
v časovém předstihu oznámeno zahájení prací.
• Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a
dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani
stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
• Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kontrole
provedených prací). Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace
skutečného provední stavby včetně geodetického zaměření ( s navázáním na
výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK).
• Povodí Moravy,s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své
správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo
hospodaření Povodí Moravy,s.p.).
3. Způsob provedení bouracích prací:
Náhon o délce cca 400 m je již zcela nefunkční a nenachází se v něm voda. Koryto
náhonu je bez opevnění. Do zátopy směřuje zanikající koryto bývalého mlýnského
náhonu, které bude zasypáno. Násyp bude zarovnán s okolním terénem, na který
bude navázán. Na zasypání náhonu bude využita zemina z výkopu mokřadu. Dle
inženýrsko-geologického průzkumu se zde nachází jílovito-písčitá hlína o mocnosti
vrstvy 1,4 m a štěrkopísky o mocnosti 0,4 m. Při sypání po vrstvách o mocnosti 0,2
m bude prováděno zhutnění, aby nedocházelo k sedání terénu a tvorbě propadlin.
Svrchní část násypu bude tvořena ornicí a humózní zeminou o mocnosti min. 0,2 m.
4. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení vodoprávnímu
úřadu.
5. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území bude stavba zajištěna adekvátním
technickým způsobem proti průniku povodňových vod.
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6. Stavební práce budou prováděny v aktivní zóně záplavového území VVT Rokytná, v lokalitě
dochází k rozlivům již při Q5. Všechny činnosti musí být prováděny v souladu s právy
povinnostmi vyplývajícími ze stanoveného záplavového území a v souladu s příslušnými
ustanoveními vodního zákona.
7. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky oprávněnou firmou.
8. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
9. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou
sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
10. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, při manipulaci se závadnými
látkami, především jde o ropné látky, s nimi bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich
úniku do vod povrchových nebo vod podzemních. Dále pro zacházení se závadnými
látkami v rámci rušení stavby ve větším rozsahu je třeba mít zpracovaný plán opatření pro
případy havárie.
11. Stavebními pracemi a zrušením stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.

III. u k l á d á
stavebníkovi povinnost oznámit:
1.

Termín zahájení odstranění stavby vodního díla.
Termín do: 7 dnů ode dne zahájení odstranění stavby.

2.

Název a sídlo oprávněné firmy, která bude odstranění stavby provádět.
Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Lesůňky, Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, kterou zastupuje VZD
INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 2.5.2019 žádost Obec Lesůňky,
Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, kterou zastupuje VZD INVEST s.r.o., IČ
26954834, kpt. Nálepky 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, o odstranění stavby a
vydání souhlasu dle §17, tímto dnem bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.
Žádost o odstranění stavby byla doložena těmito podklady a doklady:
•

Projekt odstranění stavby vodního díla- náhonu parc.č. 645/1, k.ú. Lesůňky,
zpracovaný VZD INVEST,s.r.o., z listopadu 2018, ověřenou Ing. Bořkem Dvořákem,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.

•

Stanoviskem správce povodí a správce vodního toku Povodí Morava, s.p., ze dne
16.9.2019,pod zn. PM-29028/2019/5203/Mí a ze dne 17.2.2020, pod zn. PM29028/2019/5203/Mí
Výpis z LV, snímek katastrální mapy

•
•

Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 11.1.2019, pod
zn. OŽP 81534/18-SPIS 13960/2018/Tom-K.
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•

Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí,
ochrana přírody a krajiny, ze dne 24.1.2019, pod OŽP 6268/19-SPIS
OŽP/1126/2019/Eu.

•

Rozhodnutí Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a
majetku, ze dne 23.8.2019, pod spis.zn. VYST/121/2019/Ku, pod č.j. MUJR
2045/2019.

•

Vyjádření Gridservices,s.r.o., ze dne 13.2.2020, pod zn. 5002089031.

•

Vyjádření CETIN,a.s., ze dne 18.2.2020, pod č.j. 549657/20.

•

Vyjádření E.ON Distribuce a.s., ze dne 19.2.2020, pod D8626-26032807.

•

Informace o existenci zařízení v provozování VAS, ze dne 19.2.2020, pod č. 34573.

•

Vyjádření ČEPRO,a.s., ze dne 13.2.2020, pod sp.zn. 5221/20.

•

Vyjádření MERO ČR,a.s, ze dne 13.2.2020, pod č.j. 2020/02/16478.

•

Vyjádření NET4GAS,s.r.o., ze dne 20.2.2020, pod zn. 1716/20/OVP/N.

•

Vyjádření Vodafone Czech Republic,a.s., ze dne 20.2.2020, pod zn. 2002201054152583.

•

Vyjádření T-Mobilu Czech Republic a.s., ze dne 20.2.2020, pod zn. E08083/20.

•

dokladem o zaplacení příslušného správního poplatku ve výši 500,- Kč vyměřeného
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18 odst. 12 ze dne 26.2.2020.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne
25.2.2020, pod č.j. OŽP 15940/20-SPIS 14485/2019/Rep. Vodoprávní úřad podle ustanovení §
112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu
poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil,
že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno brát zřetel.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a
předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektovou dokumentaci bouracích prací „Odstranění náhonu – mokřady pod Tvrzí, k.ú.
Lesůňky vypracoval VZD INVEST, s.r.o. a ověřil Ing. Bořek Dvořák, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby. Projektová dokumentace bouracích prací řeší zasypání druhé části.
bývalého náhonu v k.ú. Lesůňky. Náhon o délce 400 m je již zcela nefunkční a nenachází se
v něm voda. Při sypání po vrstvách o mocnosti 0,2 m bude prováděno zhutnění, aby
nedocházelo k sedání terénu a tvorbě propadlin. Svrchní část násypu bude tvořena ornicí a
humózní zeminou o mocnosti min. 0,2 m.
Majetkoprávní vztahy:
Odstranění stavby vodního díla bude provedeno na pozemcích uvedených ve výrokové části
tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, se kterými má
žadatel uzavřenou smlouvu umožňující zrušení stavby vodního díla. Dotčeny budou též zájmy
vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je zrušení stavby vodního díla povoleno.
Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení.
Zásadní námitky či připomínky neuplatnili.
Dále budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené Městským úřadem Třebíč - odborem životního
prostředí a odborem výstavby.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení
zrušení stavby vodního díla.
Odstranění zbývající části náhonu bylo povoleno v rámci povolení výstavby malé vodní nádrže
Nad Zahrádkami, která je povolena rozhodnutím , vydaným Městským úřadem Třebíč, ze dne
17.1.2019, pod č.j. OŽP 3839/19 – SPIS 10637/2018/Rep.
Ze stanoviska Povodí Moravy, s.p, ze dne 16.9.2019, pod zn. PM-29028/2019/5203/Mi,
vyplývá, že předmětná lokalita se nachází v aktivní zóně záplavového území VVT Rokytná,
v lokalitě dochází k rozlivům , již při Q5.Vlastník stavby podstupuje riziko možných následků
vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a
odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§52 – povinnost vlastníků
staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, §67 – omezení
v záplavových územích,§85 – povinnosti vlastníků pozemků a staveb, které se nacházejí
v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně).
Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným národním plánem povodí Dunaje,
Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (
ustanovení §24 až §26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 správního
řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel rušené stavby včetně možného způsobu jejího
provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejích prováděcích
předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotřena vlastnická nebo jiná
práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či
stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru
životního prostředí.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , položky 18 odst. 12 ve
výši 500 Kč byl zaplacen dne 26.2.2020.
Město Třebíč a obec Lesůňky se žádá o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

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

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne:
……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (datová schránka)
§ 27 odst. 1 správního řádu
VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq
§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Účastníci vodoprávního řízení §27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) a
písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou )
Jedná se o vlastníky stavebních parcel č. 486/2, 486/52, 28, st. 30, 613/6, 24, 486/3, 486/53,
486/54, 486/55, 482/6, 482/5, 482/4, 482/2, 482/1, 452, 453, 458, 78/1, 77/1, 76/174/5, 74/4,
74/3, 2, 6, 8,10,13,14,15,16,17,st.28, st. 29, 613/13, 654, 32, 620/2, 615/6.
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Dotčené orgány (datová schránka)
Městský úřad Jaroměřice Nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku, IDDS: rzsbrd5
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny,
Na vědomí
Obec Lesůňky, IDDS: 9peav37
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení),
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