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26.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Společné povolení stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů“ 
v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení  
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 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 /dále jen 
„stavební zákon“/ a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
žadateli, tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – 
IČO 43383513
I. 

vydává společné povolení a schvaluje stavební záměr 

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a ustanovení § 94p odst. 1 
stavebního zákona  pro stavbu vodního díla – „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů“  
v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, obci Hamry nad Sázavou, v katastrálním území Hamry 
nad Sázavou a v katastrálním území Najdek na Moravě na těchto pozemcích:
katastrální území Hamry nad Sázavou: 
pozemek KN p. č.:             vlastník:
226         Alois Souček, Marie Součková, 591 01 Hamry nad Sázavou 127
229, 230                             Hana Veselá, Vladimír Veselý, 591 01 Hamry nad Sázavou 241  
243/1, 255, 275, 307, 370, obec Hamry nad Sázavou, 591 01 Hamry nad Sázavou 322
412/2, 451, 524/1, 524/2, 565               
261/2, 271/1, 272/1            Miroslava Porubská, 591 01 Hamry nad Sázavou 96
                                           Zdenka Sálehová, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
365, 366                             Petr Seko, 591 01 Hamry nad Sázavou 293
                                           Helena Seková, 591 01 Hamry nad Sázavou 293            
373, 412/3                          Martina Veselá, 591 01 Hamry nad Sázavou 48                                                 
374                                     Blažena Jůzlová, 591 01 Hamry nad Sázavou 232
378                                     Mgr. Jitka Dingová, Mendelova 541/19, Háje, 149 00 Praha 4
                                            Stanislava Hlaváčová, 591 01 Hamry nad Sázavou 248
                                            Mgr. Sylva Svobodová, Na Návrati 373/5, Březiněves, 182 00 Praha 8    
379                                     Jiří Málek, 591 01 Hamry nad Sázavou 256
                                            Zdenka Málková, 591 01 Hamry nad Sázavou 256
402, 403                              Libuše Jurková, 591 01 Hamry nad Sázavou 298
                                            Martin Škarvada, 591 01 Hamry nad Sázavou 298
411/2                                   Marie Šourková, Chelčického 2145/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
647/1                                   Kraj Vysočina, Žižkova  1882/57,  586 01  Jihlava  (hospodaření  se 
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svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava)
657                                      KINSKY Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 02 Žďár nad Sázavou  

katastrální území Najdek na Moravě:
pozemek KN p. č.:               vlastník:
307                       obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad     
                                             Sázavou
Popis záměru
- předložená  projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, 
U Dvora 11, 586 01 Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství – ČKAIT 1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019), řeší rekonstrukci stávajících řadů 
vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hamry nad Sázavou včetně přepojení jednotlivých 
vodovodních přípojek, takto: 
SO 01 Rekonstrukce vodovodu Šlakhamry
90/8,2 PE 100 RC SDR 11 délky 79,1 m
Přepojení 6 ks vodovodních přípojek celkové délky 7,2 m
souřadnice S-JTSK (Y: 646153.57;  X: 1112948.06)
Rekonstrukce  začíná v zatravněné ploše na pozemku KN p. č. 307 v katastrálním území Najdek 
na Moravě  poblíž domu čp. 212 napojením na stávající vodovod z lPE d 63 a končí v místě 
přípojky pro dům čp. 302 napojením na potrubí rPE d 63. 

SO 02 Rekonstrukce vodovodu ve státní silnici u ZŠ
úsek I  DN 100 – TLT C100 Zn 400g/m2 délky 264,0 m
souřadnice S-JTSK (Y: 644733.00;  X: 1113954.88)
úsek II 63/5,8 PE 100 RC SDR 11 délky 43,9 m
Přepojení 23 ks vodovodních přípojek celkové délky 87,1 m
souřadnice S-JTSK (Y: 644588.39;  X: 1114005.09)
Rekonstrukce začíná v místní komunikaci naproti základní škole na pozemku KN p. č. 647/1 
v katastrálním území Hamry nad Sázavou  a končí v křižovatce ulic v blízkosti domu čp. 121. 
Trasování vodovodu je vedeno převážně ve vozovce III. třídy. 

SO 03 Rekonstrukce vodovodu Dolní Hamry – 1. část
úsek I  
90/8,2 PE 100 RC SDR 11 délky 91,9 m
souřadnice S-JTSK (Y: 643828.65;  X: 1114180.36)
Rekonstrukce navazuje na již zrekonstruovaný vodovod z PVC 90 napojením na přírubu 
stávajícího hydrantu na pozemku KN p. č. 657 v katastrálním území Hamry nad Sázavou. Konec 
rekonstrukce bude na pozemku KN p. č. 524/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou 
navazovat na plánovanou rekonstrukci vodovodu z PE 90, která je navržena v rámci samostatné 
akce výstavby kanalizace.
Úsek II  
90/8,2 PE 100 RC SDR 11 délky 279,6 m
souřadnice S-JTSK (Y: 643937.02;  X: 1114201.28)
Rekonstrukce navazuje na již zrekonstruovaný vodovod z PVC 90 na pozemku KN p. č. 370 
v katastrálním území Hamry nad Sázavou  a končí v místě stávající vodovodní šachty na pozemku 
KN p. č. 565  v katastrálním území Hamry nad Sázavou.
Úsek III 
63/5,8 PE 100 RC SDR 11 délky 16,2 m
souřadnice S-JTSK (Y: 643838.60;  X: 1114459.04)
Přepojení 33 ks vodovodních přípojek celkové délky 43,2 m
Jedná se o krátký odbočný řad napojený na úsek 2 na pozemku KN p. č. 565  v katastrálním 
území Hamry nad Sázavou a ukončený napojením na  plánovanou rekonstrukci vodovodu  z PE 
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63 na pozemku KN p. č. 451 v katastrálním území Hamry nad Sázavou, která je navržena v rámci 
samostatné akce výstavby kanalizace

SO 04 Rekonstrukce vodovodu Dolní Hamry – 2. část
90/8,2 PE 100 RC SDR 11 délky 202,8 m
Přepojení 10 ks vodovodních přípojek celkové délky 89,3 m
souřadnice S-JTSK (Y: 644087.82;  X: 1113954.67)
Rekonstrukce začíná v blízkosti vozovky III/01843 napojením na již zrekonstruovanou část 
vodovodu na pozemku KN p. č. 370 v katastrálním území Hamry nad Sázavou a končí před 
domem čp. 298 podzemním hydrantem na pozemku KN p. č. 412/2 v katastrálním území Hamry 
nad Sázavou.

ID VÚ: DVL 2120 Sázava od hráze Velké Dářko po Nížkovský potok
č. h. p. : 1-09-01-0070-0-00, 1-09-01-0090-0-00                                                                                                                                            

II.  
stanovuje tyto podmínky pro  umístění a provedení stavby vodního díla:
1. Stavba bude umístěna na částech pozemků KN p. č. 226, 229, 230, 243/1, 255, 275, 307, 370, 
412/2, 451, 524/1, 524/2, 565, 261/2, 271/1, 272/1, 365, 366, 373, 412/3, 374, 378, 379, 402, 403, 
411/2, 647/1, 657 v katastrálním území Hamry nad Sázavou a na části pozemku KN p. č. 307 
v katastrálním území Najdek na Moravě tak, jak je zakresleno v situačních výkresech C.2.1, C.2.2. 
a C.2.3 v měřítku 1:1000, které jsou součástí dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef 
Novotný, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019)
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemky vymezují části těchto pozemků 
v katastrálním území Hamry nad Sázavou:
KN p. č. 226  (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Souček Alois,  Hamry nad Sázavou 127 a 
Součková Marie, Hamry nad Sázavou 127)
KN p. č. 229 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo: Veselá Hana,  Hamry 
nad Sázavou 241 a Veselý Vladimír, Hamry nad Sázavou 241)
KN p. č. 230 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Veselá Hana,  Hamry nad Sázavou 241 a 
Veselý Vladimír, Hamry nad Sázavou 241)
KN p. č. 243/1 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 255 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 275 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 370 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 451 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 412/2 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 524/1(druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 524/2 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
KN p. č. 565 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry 
nad Sázavou 322)
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KN p. č. 261/2  (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: Porubská Miroslava,  Hamry nad 
Sázavou 96 a Sálehová Zdenka, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou)
KN p. č. 271/1 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Porubská Miroslava, Hamry nad 
Sázavou 96 a Sálehová Zdeňka, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou)
KN p. č. 272/1 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: Porubská Miroslava,  Hamry nad 
Sázavou 96 a Sálehová Zdenka, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou)
KN p. č. 271/1 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Porubská Miroslava KN p. č. 365 (druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo: Seko Petr, Hamry nad Sázavou 293 a 
Seková Helena, Hamry nad Sázavou 293)
KN p. č. 366 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Seko Petr, Hamry nad Sázavou 293 a 
Seková Helena, Hamry nad Sázavou 293)
KN p. č. 373 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Veselá Martina,  Hamry nad Sázavou 48)
KN p. č. 412/3 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: Veselá Martina,  Hamry nad 
Sázavou 48)
KN p. č. 374 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo: Jůzlová Blažena,  
Hamry nad Sázavou 232)
KN p. č. 378 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Dingová Jitka Mgr., Mendelova 541/19, 
Háje, 149 00 Praha 4; Hlaváčová Stanislava, Hamry nad Sázavou 248; Svobodová Sylva Mgr., Na 
Návrati 373/5, Březiněves, 182 00 Praha 8)
KN p. č. 379 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo: Málek Jiří,  Hamry nad 
Sázavou 256 a Málková Zdenka, Hamry nad Sázavou 256)
KN p. č. 402 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; vlastnické právo: Jurková Libuše, Hamry 
nad Sázavou 298 a Škarvada Martin, Hamry nad Sázavou 298)
KN p. č. 403 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Jurková Libuše, Hamry nad Sázavou 298 
a Škarvada Martin, Hamry nad Sázavou 298)
KN p. č. 411/2 (druh pozemku: zahrada; vlastnické právo: Šourková Marie, Chelčického 2145/16, 
591 01 Žďár nad Sázavou)
KN p. č. 647/1 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 
586 01 Jihlava; hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava)
KN p. č. 657 (druh pozemku: ostatní plocha; vlastnické právo: KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, 591 
02 Žďár nad Sázavou) - vše tak, jak je zakresleno v situačních výkresech C.2.2. a C.2.3 v měřítku 
1:1000, které jsou součástí dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, U 
Dvora 11, 586 01 Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství – ČKAIT 1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019).
Dále se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku  KN p. č. 307 (druh pozemku: ostatní 
plocha; vlastnické právo: obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322) v katastrálním 
území Najdek na Moravě - tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C.2.1 v měřítku 1:1000, který 
je součástí dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 
Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 
1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019).
Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace. 
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, 
všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být  veden stavební deník - u staveb 
prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 
499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb)
5. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní 
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a 
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 
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6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, 
vedení a potrubí.
7. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné 
vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být 
respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, 
musí být o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro 
provádění prací.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
stavbě do kolaudace stavby.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně 
(na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu 
stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit 
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne 
stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.
10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání 
sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a 
staveb.
11. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného 
stavu.
12. Při provádění stavebních prací nebudou prováděny takové činnosti, jejichž vlivem by mohlo 
dojít k zhoršení nebo znečištění podzemních a povrchových vod.
13. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska:
E.ON Distribuce, a. s. (vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném 
pásmu z 02.09.2019 zn. P11356-26003341):
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Udělujeme souhlas se stavbou a činností  v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve 
smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek: 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá 
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob 
elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
1) V ochranných pásmech (dále jen  OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost  a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením
2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do 
všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 
Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou 
vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 
informováni. 
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3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E:ON 
Distribuce a. s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN  zajistí Libor Zelený, tel.: 545143692, e-
mail: libor.zeleny@eon.cz. 
4) Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez 
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak.
5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude povedeno 
podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení  si vyhrazujeme 
při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením 
musí odpovídat příslušným ČSN.
7) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 
bude proveden zápis do montážního nebo stavebního  deníku. Při nedodržení této podmínky, 
budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.  
8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, 
ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1
9) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6 t
10) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 
konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru 
tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného 
zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 
11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za 
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 
předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu 
vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou /hradí investor stavby), není-li 
písemnou dohodou stanoveno jinak.
13) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního 
uzemňovacího vedení. 
14) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 
Poruchové služby 800225577.
Kontakty správců zařízení:
VN+NN Regionální správa, Jiří Olišar, tel.: 545145747, e-mail: jiri.olisar@eon.cz

GridServices, s. r. o. Brno (stanovisko z 10.09.2019 zn. 5001988164, z 11.09.2019 zn. 
5001988170 a z 11.09.2019 zn. 5001988177):
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) 
musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2
- Obrysy vodovodních šachet  budou místěny minimálně 500 mm od obrysu PZ

http://www.zdarns.cz/


k č. j. ŽP/1997/19/VM/2 z 16.01.2020                                   

Žižkova 227/1        TELEFON                          E-MAIL                                                         URL
591 31 Žďár nad Sázavou        +420 566 688 346                          vera.misingerova@zdarns.cz http://www.zdarns.cz

7

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno 
jako přeložka.  Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90º, nelze-li tento úhel dodržet, může být úhel 
křížení menší, nejméně však 60º.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízením a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. 
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznická linka 
840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04,  zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů,  případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit  každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo a plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 
na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
nonstop zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, 
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou 
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby 
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nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením  a 
a  plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Praha (vyjádření z 29.08.2019 č. j. 730284/19):
(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s.;
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto 
vyjádření souhlasí, aby stavebník  nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném 
v žádosti, provedl stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
stavebního zákona;
(III) Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, 
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
Dodržte ČSN 736005.
Vodovod uložte v místě křížení  pod kabelovou trasu SEK. 
Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího 
odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. 
Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření. 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (vyjádření z 28.08.2019 zn. 
KSAUSPO/13171/2019):
Před zahájením prací bude uzavřena smlouva s naší organizací, kde budou uvedeny technické 
podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích vč. oprav povrchů silnice III/01843. 
Celou akci požadujeme časově i věcně zkoordinovat s připravovanou stavobu nových stok 
splaškové kanalizace v této obci. 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy (závazné stanovisko z 02.09.2019 č. j. 
OD/1052/19/LK:
1. O povolení zvláštního užívání silnice III/01843 – podélné výkopy, překopy -  investor nebo 
dodavatel prací požádá min. 1 měsíc pře zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží „Smlouvu“ 
uzavřenou se KSÚS Žďár n. S. „ o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a 
silničním tělese a užívání silniční stavby“, vyjádření Policie ČR – DI Žďár n. S. k návrhu dopravního 
značení pro stavební práce v tělese silnice a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí). 
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k č. j. ŽP/1997/19/VM/2 z 16.01.2020                                   

Žižkova 227/1        TELEFON                          E-MAIL                                                         URL
591 31 Žďár nad Sázavou        +420 566 688 346                          vera.misingerova@zdarns.cz http://www.zdarns.cz

9

2. Oprava silnice III/01843 bude provedena dle podmínek, které stanoví Krajská správa a údržba 
silnic Žďár nad Sázavou.  
3. O povolení uzavírky silnice (částečné či úplné) dodavatel prací požádá náš odbor dopravy min. 
30 dnů před dnem plánované uzavírky komunikace. 
4. Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání 
samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného 
naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná 
projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek. 
5. Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, 
komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu. 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (závazná stanoviska a vyjádření 
z 04.09.2019 č. j. ŽP/1666/19/MK):
Odpadové hospodářství - závazné stanovisko 
Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých 
odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a 
v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO 
oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující 
zákonné nakládání s odpady.  
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (závazné 
stanovisko z 12.09.2019 zn. KHSV/19267/2019/ZR/HOK/Mal):
1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého 
úseku vodovodu použity, musí splňovat  požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o 
ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby.
2. Před uvedením  do provozu budou provedeny krácené rozbory vody (akreditovaný odběr i 
analýzy) z SO 01, SO 02 – úsek 1, SO 03 – úsek 1, SO 03 – úsek 2 a SO 04.  Protokoly, kterými 
se prokáže vyhovující jakost vody, budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 
Povodí Vltavy, státní  podnik Praha (stanovisko správce povodí z 08.10.2019 zn. PVL-
65454/2019-240):
1. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění. Odpovídá zhotovitel 
stavby. 
2. Rekonstruovaná trasa vodovodu SO 04 bude mezi VB 407 a VB 408 probíhat v souběhu 
s vodním tokem IDVT 10250450 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Po skončení rekonstrukce 
bude terén kolem toku uveden do původního stavu. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Žďár nad Sázavou (stanovisko č. j. 
ZR/4415/2019-Mr z  21.10.2019):
VAS, divizi Žďár n. Sáz. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:
1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání 
stavby). 
2.  Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení – část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb.
4.  Doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí.
5.  Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6.  Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o  způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí. 
9. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě – část stavební.
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10.Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation  
(formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
11. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
252/2004 Sb. – rekonstrukce). 

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné 
vedení realizace stavby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím 
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 
15. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu předem termín 
zahájení stavby vodního díla a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a 
taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech.
16. Termín dokončení stavby se stanoví do 31.12.2022. 

III.
stanovuje, 

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 
122  stavebního  zákona.  K  žádosti  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  žadatel  doloží  náležitosti 
stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

IV.  
označení účastníků podle ustanovení  § 27 odst. 1 správního řádu 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO 43383513
obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO 00543870
KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 02 Žďár nad Sázavou – IČO 46901523
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – IČO 70890749
Krajská  správa  a  údržba  silnic  Vysočiny,  příspěvková  organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 
Jihlava – IČO 00090450
Alois Souček, Hamry nad Sázavou 127, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena   05.07.1938
Marie Součková, Hamry nad Sázavou 127, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena   02.02.1942
Hana Veselá, Hamry nad Sázavou 241, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 27.03.1964 
Vladimír Veselý, Hamry nad Sázavou 241, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 14.04.1964    
Miroslava Porubská, Hamry nad Sázavou 96, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena 23.03.1949    
Zdenka Sálehová, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  30.09.1939
Petr Seko, Hamry nad Sázavou 293, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena   28.02.1969
Helena Seková, Hamry nad Sázavou 293, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  17.08.1945
Martina Veselá, Hamry nad Sázavou 48, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  24.07.1974
Blažena Jůzlová, Hamry nad Sázavou 232, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena   15.12.1960
Mgr. Jitka Dingová, Mendelova 541/19, Háje, 149 00 Praha 4, narozena 28.03.1979
Stanislava Hlaváčová, Hamry nad Sázavou 248  591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  20.01.1946
Mgr. Sylva Svobodová, Na Návrati 373/5, Březiněves, 182 00 Praha 8, narozena 16.05.1971   
Jiří Málek, Hamry nad Sázavou 256, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 21.03.1932
Zdenka Málková, Hamry nad Sázavou 256, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena   30.12.1937
Libuše Jurková, Hamry nad Sázavou 298, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  31.03.1962
Martin Škarvada, Hamry nad Sázavou 298, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 27.06.1973
Marie Šourková, Chelčického 2145/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozena  27.04.1955
            

http://www.zdarns.cz/


k č. j. ŽP/1997/19/VM/2 z 16.01.2020                                   

Žižkova 227/1        TELEFON                          E-MAIL                                                         URL
591 31 Žďár nad Sázavou        +420 566 688 346                          vera.misingerova@zdarns.cz http://www.zdarns.cz

11

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel 05.11.2019 žádost Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO 43383513 o 
společné povolení stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů“ 
v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě. Tato žádost byla 26.11.2019 
doplněna. Dnem podání žádosti bylo toto správní řízení zahájeno. 
K žádosti o vydání společného povolení bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 
586 01 Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství – ČKAIT 1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019)

- vyjádření obce Hamry nad Sázavou a Obecního úřadu Hamry nad Sázavou z 22.10.2019
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou 

z 21.10.2019 č. j. ZR/4415/2019-Mr
- závazná stanoviska vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad 

Sázavou z 04.09.2019 č. j. ŽP/1666/19/MK
- závazné stanovisko odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad 

Sázavou z 25.09.2019 č. j. RUP/1783/19/DF
- vyjádření GridServices, s. r. o.  z  10.09.2019 zn. 5001988164, z 11.09.2019 zn. 

5001988170, z 11.09.2019 zn. 5001988176, z 11.09.2019 zn. 5001988177
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. Praha z 29.08.2019 č. j. 730284/19
- vyjádření a souhlas  E.ON Distribuce, a. s.  z  02.09.2019 zn. P11356-26003341
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální 

pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 
23.09.2019 č. j. 03153/ZV/19

- zákres stavby v kopii katastrální mapy
- výpisy z KN, informace o pozemcích
- smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou z  

28.08.2019 zn. KSAUSVPO/13171/2019
- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000 Kč, který byl vyměřen dle položky 18 písm. h) 

sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů  a uhrazen 13.11.2019

- plán kontrolních prohlídek
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 08.10.2019 zn. PVL-65454/2019-240
- závazné stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 02.09.2019 č. j. 

OD/1052/19/LK
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jihlava, ÚO Žďár nad 

Sázavou z 03.08.2019 č. j.: HSJI-3989-2/ZR-2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava, ÚP Žďár nad 

Sázavou z 12.09.2019 zn. KHSV/19267/2019/ZR/HOK/Mal

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvědomil 
formou veřejné vyhlášky 27.11.2019 pod č. j. ŽP/1997/19/VM/1 o zahájení výše uvedeného řízení 
s tím, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona  a  ustanovením § 94m odst. 3 
stavebního zákona  mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli 
uplatnit své námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s tím, že k později 
uplatněným se nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve  středu od 8:00 
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do 17:00 hod., v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) -  po předchozí 
telefonické dohodě. Této možnosti žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevyužil. 

V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) projektovou dokumentaci pro stavbu vypracoval Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 
586 01 Jihlava – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – 
ČKAIT 1003575 (zakázka č. 2506 z 09/2019)

b)  Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování  pro tuto stavbu vydal 
25.09.2019 závazné stanovisko  č. j. RUP/1783/19/DF

c) k projektové dokumentaci stavby byla předložena následující stanoviska, vyjádření a souhlasy:
- vyjádření obce Hamry nad Sázavou a Obecního úřadu Hamry nad Sázavou z 22.10.2019
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou 

z 21.10.2019 č. j. ZR/4415/2019-Mr
- závazná stanoviska vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad 

Sázavou z 04.09.2019 č. j. ŽP/1666/19/MK
- závazné stanovisko odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad 

Sázavou z 25.09.2019 č. j. RUP/1783/19/DF
- vyjádření GridServices, s. r. o.  z  10.09.2019 zn. 5001988164, z 11.09.2019 zn. 

5001988170, z 11.09.2019 zn. 5001988176, z 11.09.2019 zn. 5001988177
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. Praha z 29.08.2019 č. j. 730284/19
- vyjádření a souhlas  E.ON Distribuce, a. s.  z  02.09.2019 zn. P11356-26003341
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální 

pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 
23.09.2019 č. j. 03153/ZV/19

- smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou z  

28.08.2019 zn. KSAUSVPO/13171/2019
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 08.10.2019 zn. PVL-65454/2019-240
- závazné stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 02.09.2019 č. j. 

OD/1052/19/LK
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jihlava, ÚO Žďár nad 

Sázavou z 03.08.2019 č. j.: HSJI-3989-2/ZR-2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava, ÚP Žďár nad 

Sázavou z 12.09.2019 zn. KHSV/19267/2019/ZR/HOK/Mal

d) okruh účastníků společného řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního 
zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka a vlastníků 
pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (vlastníci pozemků KN p. č. 
226, 229, 230, 243/1, 255, 275, 307, 370, 412/2, 451, 524/1, 524/2, 565, 261/2, 271/1, 272/1, 365, 
366, 373, 412/3, 374, 378, 379, 402, 403, 411/2, 647/1, 657 v katastrálním území Hamry nad 
Sázavou a vlastník pozemku KN p. č. 307 v katastrálním území Najdek na Moravě)  i obci, na 
jejímž území bude stavební záměr uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné 
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníkům pozemků KN p. č. 266, 269, 248/1, 247/1, 
227/2, 227/1, 240/1, 233/1, 233/2, 218, 224, 222, 220, 20/1, 647/8, 647/7, 647/6, 228/1, 228/6, 
228/5, 228/4, 228/3, 228/2, 647/5, 647/2, 526, 414/1, 416, 424, 428, 431, 437, 463/1, 462, 460/2, 
460/4, 458, 491, 488, 486/1, 484/1, 480/1, 476/1, 363, 364, 368, 369/4, 369/5, 399/2, 411/1 a 
382/1 v katastrálním území Hamry nad Sázavou a vlastníkům pozemků  KN p. č. 291/1, 300, 
496/3, 308/1, 308/2 a 308/3 v katastrálním území Najdek na Moravě. Dále byl okruh účastníků 
rozšířen o správce sítí, které se v zájmovém území nachází, tj. E.ON Česká republika, s. r. o., 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., GridServices, s. r. o., Krajská správa a údržbu silnic 
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Vysočiny, příspěvková organizace a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Vlastnictví  
ani  jiná  práva  k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Seznam všech účastníků řízení:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko; obec Hamry nad Sázavou; KINSKÝ Žďár, a. s.; Kraj 
Vysočina; Krajská  správa  a  údržba  silnic  Vysočiny,  příspěvková  organizace; Alois Souček; 
Marie Součková; Hana Veselá; Vladimír Veselý; Miroslava Porubská; Zdenka Sálehová; Petr 
Seko;
Helena Seková; Martina Veselá; Blažena Jůzlová; Mgr. Jitka Dingová; Stanislava Hlaváčová;  
Sylva Svobodová; Jiří Málek; Zdenka Málková; Libuše Jurková; Martin Škarvada; Marie Šourková; 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.; E.ON Česká republika, s. r. o.; GridServices, s. r. 
o.; Česká telekomunikační infrastruktura  a. s.; vlastníci těchto pozemků a staveb na nich 
v katastrálním území Najdek na Moravě: KN p. č. 291/1, 291/2, 293/1, 295, 296/1, 299, 300, 496/3, 
308/1, 308/2 a 308/3 a vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Hamry nad 
Sázavou: KN p. č. 20/1, 218, 219, 220, 221, 222,  223, 224, 225, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 
228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 231, 232, 233/1, 233/2, 266, 269, 240/1, 240/2, 247/1, 248/1, 248/2, 
266, 310/1, 310/2, 313, 315, 317, 319, 321, 324/3, 326, 328/1, 330, 362, 363, 364, 367, 368, 
369/4, 369/5, 372, 376, 381, 382/1, 399/2, 411/1, 413, 414/1, 415, 416, 419, 423/1, 424, 427, 428, 
430, 431, 434, 436, 437, 457, 459/1, 459/2, 460/2, 460/3, 460/4, 458, 461/1, 462,  463/1, 463/3, 
465, 467, 469, 471, 473, 475, 476/1, 477, 479, 480/1, 481, 484/1, 484/2, 485/1, 486/1, 487, 488, 
489, 491, 518, 520, 522, 525/1, 526,  527, 529, 647/2, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8.
                                                                      
e) K záměru stavby bylo odborem rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou vydáno 25.09.2019 pod č. j. RUP/783/19/DF závazné stanovisko orgánu územního 
plánování, kde se mmj. uvádí, že  orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 
1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst.  
3  stavebního zákona, zda  je přípustný z  hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Platná 
politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených 
Politikou územního rozvoje ČR nedotýká. Územní plán Hamry nad Sázavou je v souladu 
s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska 
souladu s platným územním plánem Hamry nad Sázavou. Orgán územního plánování dospěl 
k závěru, že posuzovaný záměr je  přípustný a pro jeho umístění není nutné stanovovat podmínky. 

f) Uvedený záměr je možný a je možno předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení 
chemického stavu a ekologického stavu  dotčeného  vodního útvaru povrchových vod (DVL_2120 
Sázava od hráze Velké Dářko po Nížkovský potok) a že nebude znemožněno dosažení jejich 
dobrého stavu Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik 
Praha z 08.10.2019 zn. PVL-65454/2019-240, které vychází z posouzení souladu předmětného  
záměru s  Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy. 

g) Správní řízení ve věci vydání společného povolení stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodů“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě bylo 
vedeno v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, protože se jednalo o stavbu s velkým 
počtem účastníků řízení. Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení č. j. ŽP/1997/19/VM/1 z 
27.11.2019 - byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního 
úřadu Hamry nad Sázavou a taktéž na jejich elektronických úředních deskách po dobu stanovenou 
zákonem, doklady o vyvěšení jsou založeny ve spisové dokumentaci. Taktéž společné povolení 
stavby č. j. ŽP/1997/19/VM/2 z 16.01.2020 bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou a Obecního úřadu Hamry nad Sázavou a taktéž na elektronických úředních deskách 
těchto úřadů po dobu stanovenou zákonem.
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h)  Posouzení vodoprávního úřadu: 
-  vzhledem k tomu, že stavební záměr je v souladu s požadavky ustanovení § 94o stavebního 
zákona a investor předložil všechny potřebné podklady uvedené v ustanovení § 94l stavebního 
zákona,  a  protože  ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, 
které by bránily vydání povolení, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, vydal 
toto rozhodnutí.
V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto 
rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, 
stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a 
ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly 
v dostatečném předstihu uvědoměny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo 
poskytnuto poučení o jejích právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy 
v průběhu řízení uplatnit. Správní orgán rovněž ve věci rozhodl v zákonem stanovené lhůtě. 
Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti 
též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého 
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím 
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení  účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení  odvolání  ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu  Žďár nad Sázavou, odboru životního 
prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Dle 
ustanovení § 144 odst. 5 není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů 
podle ustanovení § 82 odst. 2. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Doubek  
vedoucí odboru životního prostředí                                                                     

Obecní úřad Hamry nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a 
na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení 
Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou. Po stejnou dobu bude toto rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž  i na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce  dne:

Sňato dne:
   
Podpis a razítko:
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Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:

Sňato dne:
   
Podpis a razítko:

Rozdělovník - doručí se
účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do DS)
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou
KINSKÝ Žďár, a. s., Zámek 1/1, 591 02 Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Krajská  správa  a  údržba  silnic  Vysočiny,  příspěvková  organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 
Jihlava

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)
Alois Souček, Hamry nad Sázavou 127, 591 01 Žďár nad Sázavou
Marie Součková, Hamry nad Sázavou 127, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hana Veselá, Hamry nad Sázavou 241, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Vladimír Veselý, Hamry nad Sázavou 241, 591 01 Žďár nad Sázavou    
Miroslava Porubská, Hamry nad Sázavou 96, 591 01 Žďár nad Sázavou    
Zdenka Sálehová, Chelčického 2146/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
Petr Seko, Hamry nad Sázavou 293, 591 01 Žďár nad Sázavou
Helena Seková, Hamry nad Sázavou 293, 591 01 Žďár nad Sázavou
Martina Veselá, Hamry nad Sázavou 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
Blažena Jůzlová, Hamry nad Sázavou 232, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Jitka Dingová, Mendelova 541/19, Háje, 149 00 Praha 4
Stanislava Hlaváčová, Hamry nad Sázavou 248  591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Sylva Svobodová, Na Návrati 373/5, Březiněves, 182 00 Praha 8   
Jiří Málek, Hamry nad Sázavou 256, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zdenka Málková, Hamry nad Sázavou 256, 591 01 Žďár nad Sázavou
Libuše Jurková, Hamry nad Sázavou 298, 591 01 Žďár nad Sázavou
Martin Škarvada, Hamry nad Sázavou 298, 591 01 Žďár nad Sázavou
Marie Šourková, Chelčického 2145/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou - jmenovitě)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura  a.s., Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3

účastníci řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: (doručeno veřejnou 
vyhláškou)
vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Najdek na Moravě: KN p. č. 291/1, 
291/2, 293/1, 295, 296/1, 299, 300, 496/3, 308/1, 308/2 a 308/3
vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Hamry nad Sázavou: KN p. č. 
20/1, 218, 219, 220, 221, 222,  223, 224, 225, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 
228/6, 231, 232, 233/1, 233/2, 266, 269, 240/1, 240/2, 247/1, 248/1, 248/2, 266, 310/1, 310/2, 313, 
315, 317, 319, 321, 324/3, 326, 328/1, 330, 362, 363, 364, 367, 368, 369/4, 369/5, 372, 376, 381, 
382/1, 399/2, 411/1, 413, 414/1, 415, 416, 419, 423/1, 424, 427, 428, 430, 431, 434, 436, 437, 
457, 459/1, 459/2, 460/2, 460/3, 460/4, 458, 461/1, 462,  463/1, 463/3, 465, 467, 469, 471, 473, 
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475, 476/1, 477, 479, 480/1, 481, 484/1, 484/2, 485/1, 486/1, 487, 488, 489, 491, 518, 520, 522, 
525/1, 526,  527, 529, 647/2, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8

dotčené orgány
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, odbor územního plánování, odbor životního 
prostředí – odpadové hospodářství, ZPF, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 
3, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Jihlava, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 
01 Žďár  nad Sázavou (do DS)

na vědomí (do DS)
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36,150 21 Praha 5

příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce: 
Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
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