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Dle rozdělovníku 

 

Věc: „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“. 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

S P O L E Č N É   Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 

a 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í 

 
 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 

písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního 

řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je   

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

IČ 433 83 513, 
 

I. vydává 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s 

ustanovením §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a násl. správního řádu  

společné povolení, 

kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“,  v kraji Vysočina, 

okresu Žďár nad Sázavou, v městysu Křižanov,  v k. ú. Křižanov, p. p. č. 1644/48, 2328/1, 1459/17, 1476/4, 1459/18 

(ochranné pásmo), 1476/2 (ochranné pásmo), 621/15, č. h. p. 4-15-01, ID VÚ DYJ 0400 - Libochovka od pramene 

po ústí do toku Bobrůvka (Loučka).  

 

Údaje o povolované stavbě vodního díla: 

Kanalizační soustava Č 24    01 - kanalizace pro veřejnou potřebu 

Charakter kanalizační soustavy Č 25   jednotná  

Povolované kanalizační stavby a objekty   441 - stoková síť  

Materiál, profil, délka:    

kanalizační stoka „S1“     KT DN 300, dl. 505,80 m 

propojení stok „S2“ (Š3607-Š4027)   KT DN 300, dl. 6,30 m 

propojení přípojky vodojemu (Š458-VDJ)   KT DN 300, dl. 5,10 m 

Celkem         517,20 m 

Orientační určení polohy: 

Š3607  X:1135734,6851 Y: 632330.3536 

Š462  X:1135983.2469 Y: 632757.9971 
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Účel povolované stavby vodního díla: 

Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá.  

Účelem navržené stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v části městysu Křižanov, ul. Šibeník.      

 

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí: 

k. ú. Křižanov, 1644/48, ostatní plocha 

k. ú. Křižanov, 2328/1, ostatní plocha 

k. ú. Křižanov, 1459/17, zahrada 

k. ú. Křižanov, 1476/4, zahrada 

k. ú. Křižanov, 1459/18, zahrada (ochranné pásmo) 

k. ú. Křižanov, 1476/2, zahrada (ochranné pásmo) 

k. ú. Křižanov, 1621/15, ostatní plocha 

 

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy 

stavby: 

Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situaci výkres č. C.4 v měřítku 1:1000. 

Tento výkres tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.  

 

Dle územního plánu je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití PV – plochy 

veřejných prostranství - veřejná prostranství, dále je záměr navržen v zastavěném území s rozdílným způsobem 

využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, a v nezastavěném území s rozdílným 

způsobem využití NZl – plochy zemědělské. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami 

využití předmětných ploch. Záměr je v souladu s ÚP.    

 

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace z BE 300 a BE 500. Je navrhováno potrubí z KT DN 300 

v celkové délce 517,2 m. Kanalizační stoka „S1“ začíná v místě stávající šachty Š3607 na ulici Pod Šibeníkem mezi 

č. p. 386 a č. p. 397 v městysu Křižanov. Kanalizace je ukončena koncovou šachtou Š462 v ulici Šibeník u č. p. 371. 

Kanalizační stoka „S2“ v délce 6,3 m slouží k propojení stávající větve kanalizace z BT DN 300 v ulici Pod 

Šibeníkem (orientace ulice sever – jih) na nově navrženou kanalizaci také Pod Šibeníkem (orientace východ – 

západ). Propojení větve kanalizace bude realizováno ze stávající šachty Š4026 do nově navržené šachty Š3607. 

Kanalizační stoka „S3-VDJ“ v délce 5,10 m slouží k propojení stávajíc větve kanalizace z BT DN 300 z VDJ ATS 

Křižanov. Bude provedeno přepojení 53 ks domovních přípojek. Bude přepojeno 13 uličních vpustí, 1 uliční vpusť 

bude vybudována nová. Budou vysazeny 2 odbočky pro připojení vlastníků pozemků. Nové kanalizační přípojky 

nejsou součástí povolení. Záměr nemá nároky na urbanistické ani architektonické řešení. Trasa navrhované 

kanalizace vede v asfaltové místní komunikaci. Příjezd ke stavebním objektům jednotné kanalizace je umožněn po 

místních a státních komunikacích. Při provádění stavebních prací dojde k omezení dopravního provozu v místě 

stavby. Vzhledem k tomu, že při stavbě bude docházet k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, je 

třeba zajistit před zahájením prací vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být stavebním záměrem dotčeny.  

 

Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru 

staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, kdy jsou 

ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 

stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 

2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Robert Šafář, Ph.D., IČO 

29361117, č. zak. 03/2022, datum: červen 2022. 

 

Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví tyto 

podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, a grafickou přílohou rozhodnutí, 

která obsahuje výkres současného stavu území v katastrální mapě se zakreslením stavebního pozemku a 

požadovaným umístěním stavby.  

2. Pro umístění a provedení stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky pozemková parcela číslo 

1644/48, 2328/1, 1459/17, 1476/4, 1621/15, v katastrálním území Křižanov.    

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

4. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich 

poškození.  

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
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6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen 

vodoprávnímu úřadu.  

7. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.  

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby:  

- závěrečná kontrolní prohlídka. 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedené v těchto 

dokladech: 

a) v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana PUPFL,  ze 

dne 13.9.2022 č. j. ŽP/38999/2022-tunkr/5742/2022: 

- Umístění stavby bude provedeno tak, jak je zakresleno v katastrálním situačním výkresu v měřítku 1:1000, 

který je součástí žádosti (ve vzdálenosti ne menší než 20 m od hranice nejbližšího lesního pozemku). 

- Přípravou staveniště ani vlastní stavbou nesmí dojít k přímému dotčení lesního pozemku, vjíždění stavební a 

jinou technikou do okolních porostů. 

- Na shora uvedeném lesním pozemku nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad  vzniklý 

při stavební činnosti ani výkopová zemina a lesní pozemek nesmí být využíván jako staveniště. 

- Tento souhlas s realizací stavby v ochranném pásmu PUPFL nezavazuje vlastníka tohoto pozemku, ani 

orgán státní správy, k jakémukoliv plnění vůči investorovi anebo dalším vlastníkům předmětné stavby ve 

věci náhrady případných škod způsobených okolními porosty (jako je např. nebezpečí pádu stromů, vliv 

kořenů lesních dřevin na stavbu apod.).  

b) ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580, které je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,  

c) ve vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22, které je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,  

d) ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-Mr, 

které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí,  

e) ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570, které je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí.  

10. O povolení zvláštního užívání (§25 zákona č. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby na místní komunikaci 

požádá investor nebo dodavatel v dostatečném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) před zahájením 

stavebních prací příslušný silniční správní úřad. Součástí žádosti bude předchozí souhlas vlastníka dotčené 

komunikace, stanovisko Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou, dopravní inspektorát, včetně projektu 

(schématu) přechodného dopravního značení. Případná úplná uzavírka komunikace v rámci stavby bude 

řešena příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením 

§ 24 (omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami) zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 (uzavírky a 

objížďky) vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

11. Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby případné dotčené nemovitosti byly po celou dobu výstavby 

přístupné pro zásobování, vozidla záchranné služby a požární vozidla. Pokud dojde při výstavbě k omezení 

přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu výstavby.  

12. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.  

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

 

 

II. upouští 
podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, a ustanovení § 67 a násl. správního řádu od 

zpracování nového kanalizačního řádu. 

 

 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:  

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 3383513 

- Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO 00294616 

- Josef Láznička, Šibeník 391, 594 51 Křižanov, nar. 9.5.1962 

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 5.12.2022 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení  

investora  (stavebníka), tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 

43383513, ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla s názvem „Křižanov – 

rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník“, podle ustanovení § 15 vodního zákona, a ustanovení § 94 j stavebního zákona. 

Dnem podání žádostí bylo řízení zahájeno.   

 

Podle ustanovení § 115  vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení  správního 

řádu oznámil  vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i 

dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 12.12.2022 č.j. ŽP/62322/2022-
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vrano/10717/2022. Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovil lhůtu 15 dnů ode dne 

doručení tohoto oznámení, ve které mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky. 

Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.   

 

Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a 

dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

 

Vodoprávní úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad 

s požadavky: 

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

 

Dokladovou část tvoří: 

- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, ze dne 17.8.2022  

č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022, 

- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 4.8.2022 zn. PM - 35479/2022/5203/Ko,  

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ze dne 5.8.2022, zn. 

KHSV/19047/2022/ZR/HOK/Mal, 

- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 31.8.2022 č. j. 

ŽP/222906/2022-pa/210/2022, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana PUPFL,  ze dne 

13.9.2022 č. j. ŽP/38999/2022-tunkr/5742/2022, 

- stanovisko Městysu Křižanov, ze dne 29.8.2022 č. j. MTKR/1029/2022,  

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580, 

- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22, 

- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-Mr, 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, ze dne 23.11.2022 sp. zn. 143197/2022-

1322-OÚZ-BR,  

- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570, 

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 2.2.2022 zn. E6425/22,  

- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 2.2.2022 zn. MW9910192083386193,  

- vyjádření společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 2.2.2022 zn. UPTS/OS/296295/2022,  

- sdělení ČEPRO, a. s., ze dne 2.2.2022 č. j. 5156/22,  

- sdělení ČEPS, a. s., ze dne 2.2.2022 zn. 01110/2022/CEPS,  

- vyjádření společnosti ČD – Telematika a. s., ze dne 2.2.2022 č. j. 1202202505,  

- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačený na 

situačním výkresu,   

- doklad o zaplacení správního poplatku, 

- plán kontrolních prohlídek stavby. 

 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno: 

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. Ing. Robert Šafář, Ph.D., IČO 29361117, č. 

zak. 03/2022, datum: červen 2022. 

Navrhovanou stavbu tvoří: 

- kanalizační stoka „S1“    KT DN 300, dl. 505,80 m 

- propojení stok „S2“ (Š3607-Š4027)   KT DN 300, dl. 6,30 m 

- propojení přípojky vodojemu (Š458-VDJ)  KT DN 300, dl. 5,10 m 

Bude provedeno přepojení 53 ks domovních přípojek. Bude přepojeno 13 uličních vpustí, 1 uliční vpusť bude 

vybudována nová. Budou vysazeny 2 odbočky pro připojení vlastníků pozemků. Nové kanalizační přípojky nejsou 

součástí projektové dokumentace. V rámci rekonstrukce kanalizace bude vybouráno potrubí v délce 5,1 m v případě 

stoky S2 a stávající šachta 4026. Toto potrubí až za vybouranou šachtu bude nahrazeno novým KT DN 300. 

V případě stoky S1 dojde k bourání pouze v místě křížení v délce 3,0 m. Zbylé potrubí v délce 5,9 m PP DN300, 

157,5 m BET DN500 a 343,30 m BET DN300 bude vyplněno cemento-popílkovou směsí. Součástí bourání bude i 7 

ks stávajících kanalizačních šachet, šachty budou vyplněny cemento-popílkovou směsí. 

 

b) Majetkoprávní poměry: 

stavba bude umístěna a provedena (včetně ochranného pásma) v k. ú. Křižanov na pozemcích p. č.:  

1644/48 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 

2328/1 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 

1459/17 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 

1476/4 - Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 
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1621/15 - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

 

 

Ochranné pásmo se dotkne pozemků v k. ú. Křižanov, p. č.: 

1459/18 - Josef Láznička, Šibeník 391, 594 51 Křižanov 

1476/2 - Josef Láznička, Šibeník 391, 594 51 Křižanov 

 

c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotoveno Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a územního 

rozvoje, dne 17.8.2022 pod č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022 závazné stanovisko orgánu územního 

plánování.  

 

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, 

ustanovení § 94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu. Jedná se o stavebníka, příslušnou obec, 

vlastníky dotčených pozemků a staveb, na kterých bude stavba realizována, nebo ti, kteří mají ke stavbě nebo 

pozemku jiné věcné právo, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.  

 

e) Posouzení vodoprávního úřadu:  

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to 

Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 4.8.2022 zn. PM - 35479/2022/5203/Ko. Uvedený záměr je 

možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 

stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních 

vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem 

ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvarů.  

 

Dle územníhpo plánu je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití PV – plochy 

veřejných prostranství - veřejná prostranství, dále je záměr navržen v zastavěném území s rozdílným způsobem 

využití BI - plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, a v nezastavěném území s rozdílným 

způsobem využití NZl – plochy zemědělské. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami 

využití předmětných ploch. Záměr je v souladu s ÚP.   Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve 

znění platných Aktualizací, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 

územního plánování a územního plánu Křižanov, bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního 

plánování ze dne 17.8.2022 pod č. j. VÝST/33299/2022-fmuz/5219/2022.  

 

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve výši 3 000, - Kč byl uhrazen dne 19.12.2022.   

 

 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu 

Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 

33 Jihlava. Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným 

počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Společné povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto rozhodnutí 

právní moci. 

 

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu 

v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme 

žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické 

výzkumy a nálezy), především na zákonnou povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – Má–li se provádět stavební 

činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 

Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno tel. 541514111) a umožnit jemu nebo oprávněné 

organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl 

učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací 

informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), 
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příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález 

nebyl poškozen nebo zničen.  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

1. Úřední deska  

 

Vyvěšeno dne:         

 

Sejmuto dne: 

 

 

2.  Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto: 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

Mgr. Yvona Vránová, v. r. 

úředník odboru životního prostředí  

 

 

Příloha pro stavebníka:  

Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Příloha: 

- grafická příloha, 

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 15.8.2022 zn. 5002660580, 

- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 28.7.2022 č.j. 723221/22, 

- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ze dne 11.10.2022 č. j. ZR/4124/2022-

Mr, 

- vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 25.8.2022 zn. L16945-27066570. 

 

Rozdělovník:       

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):  

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a), b)  a d) stavebního zákona: 

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

- Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 

- Josef Láznička, Šibeník 391, 594 51 Křižanov 

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2  a 3 správního řádu, § 94k  písm. e) stavebního zákona: 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno 

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

- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole 

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

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k  písm. e) stavebního zákona (veřejnou 

vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva 

mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí takto: 

k. ú. Křižanov, p. č. 1427/6, st. 499, 1427/26, 1427/27, st. 498, 1618/4, st. 493, 1615/2, st. 496, 1427/8, st. 497, 

1427/9, st. 487, 1644/46, 1620/4, 1620/1, 1483/3, st. 521, st. 792, 1483/4, st. 735, 1621/18, st. 831, 1480/2, st. 520, 

1621/21, 1621/20, st. 1041, 1480/3, st. 518, 1621/10, st. 455, st. 1000, 1621/11, st. 454, 1621/16, 1480/4, st. 517, st. 

902, st. 903, 1621/12, st. 453/1, 1488/2, 1621/4, st. 344, 1488/3, st. 516, st. 891, 1478/3, st. 352, st. 863, 1478/2, st. 

865, 1621/14, st. 644, st. 383, st. 1621/14, st. 644, st. 353, 1621/6, 1478/5, st. 507, 1623/10, 1478/7, st. 451, 1621/13, 

st. 486, 1478/1, st. 748, 1478/9, st. 485, 1478/10, st. 745, 1621/1, st. 366, 1477/1, 1477/2, st. 506, st. 505, 1477/3, st. 

504, 1627/25, st. 706, st. 384, st. 950, 1476/2, st. 376, 1459/13, st. 694, 1627/2, st. 503, 1459/8, 1627/3, st. 502, 

1627/4, st. 647, 1459/12. 

 

b) dotčené orgány (doporučeně):  

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje - orgán územního plánování, Radnická 29/1, 594 

13 Velké Meziříčí 
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- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí - orgán ochrany PUPFL, Radnická 29/1, 594 13 Velké 

Meziříčí 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha   

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, územní 

pracoviště Žďár nad Sázavou 

- Úřad Městysu Křižanov, silniční správní úřad, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 

 

c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor 

životního prostředí:  

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí   

- Úřad Městysu Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov 
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