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OZNÁMENÍ
o pokračování společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
„Svazek vodovodů a kanalizací“, měst a obcí, 17.listopadu 14,680 01 Boskovice, IČ: 49468952,
zastoupení: SMV projekt, s.r.o., Pechova 3, 615 00Brno , IČ: 28274474, požádal o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: OLOMUČANY – OBNOVA VODOVODU.
Dne 31.8.2018 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Po prostudování žádosti bylo zjištěno, že předložený návrh neposkytuje dostatečný podklad pro
vydání rozhodnutí. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti a současně vodoprávní úřad rozhodl o
přerušení řízení usnesením dne 6.9.2018 , č.j. MBK 33982/2018.
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako věcně příslušný
podle ustanovení § 104
odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů v souladu s
ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona
a § 65 odst. 2 správního řádu vyrozumívá
účastníky uvedeného řízení , že řízení pokračuje, neboť byly doloženy chybějící doklady
pro vydání rozhodnutí.
Popis stavby:
SO 01 Obnova vodovodu
Jedná se o úpravu trasy OV14 v délce 288,87m. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad
v komunikaci p.č. 1468/1 k.ú. Olomučany, před domem č.p. 257. Vodovodní řad je veden v
komunikaci p.č. 1468/1 k.ú. Olomučany směrem jihovýchodním , v souběhu s hranicí katastru
Klepačov ve vzdálenosti cca 1,1-2,1m. Po 232,50 m přejde na pozemek k.ú.Klepačov p.č. 575/2,
575/1,367/2 , po 23,80 m se vrátí na pozemek p.č. 1468/1 k.ú. Olomučany a po 32,57m se napojí
na stávající vodovodní řad - před pozemkem p.č. 1148/3 k.ú. Olomučany
Vodovodní řad je navržen z PE 100RC SDR11 – 90x5,8mm , délka 288,87 m. Na potrubí bude
instalován vyhledávací kabel a uložena
modrá výstražná folie . Na potrubí budou osazeny 2
hydranty.
SO 02 Zaokruhování vodovodu – nová část
V rámci zaokruhování dojde k výstavbě řadu ZV1 o délce 105,21m, ZV 3 v délce 16,54m a ZV2
v délce 12,40m.
Řad ZV1 o délce 105,21m začíná napojením na stávající řad na pozemku p.č. 1492 k ú.
Olomučany, před domem č.p. 126 , vede v komunikaci - p.č. 1492 k ú. Olomučany severním
směrem a končí před domem č.p. 16 napojením na stávající vodovodní řad.

Dále se jedná o dva krátké úseky – první řad ZV 3 v délce 16,54m , je umístěn před domem č.p.
126 na pozemku p.č. 57/2,1468/5,1468/1 k.ú. Olomučany, druhý řad ZV2 v délce 12,40m , je
umístěn před domem č.p. 183 na pozemku p.č. 57/2,1468/5,1468/1 k.ú. Olomučany .
Potrubí řadu ZV 3 v délce 16,54m, řadu ZV2 v délce 12,40m a ZV1 o délce 105,21m, je
navrženo z PE 100RC SDR11 – 90x5,8mm . Na potrubí bude instalován vyhledávací kabel a
uložena modrá výstražná folie .
Stavba vodního díla je na pozemku k.ú. Olomučany - parc. č. 1468/1,1468/5,57/2,1492,1148/1 a
k.ú. Klepačov - p.č. 367/2,575/1,575/2.
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako věcně příslušný vodoprávní úřad
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 a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších
předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona odst.1 zák.
č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) , ve znění platných
předpisů , oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení
řízení , ve kterém podle § 94m odst.3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě
a
ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky popřípadě
důkazy do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným
přihlédnuto.

závazným

stanoviskům , námitkám

popřípadě

důkazům

nebude

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů, které jsou předmětem společného řízení v kanceláři č.
226, zdejšího vodoprávního úřadu Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, úřední dny
pondělí a středa 8.oo - 17.oo hod .

Poučení:
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jeho doplnění. Po stanovené lhůtě bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání
rozhodnutí.
Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí po 5 dnech od stanoveného termínu pro
uplatnění námitek, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.
V termínu do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit se
k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve
smyslu koncentrace řízení
Účastník řízení může podle § 115 vodního zákona a § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky
proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování územně plánovací
dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona n e p ř i h l í ž í.
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz
musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
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Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění
k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná
součást.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo
činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou
osobu současně činit úkony jen jedna osoba

Ing. Jiřina Batelková
vedoucí oddělení vodního hospodářství,
geologie,odpadů a ochrany ovzduší

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v obci
obvyklém . Oznámení bude též zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup .
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup

...............................
............................
...............................

Razítko , podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

Přílohy pro OÚ Olomučany a MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy
(obdrží
prostřednictvím datové schránky) :
vyhláška k vyvěšení (po sejmutí zaslat MěÚ Blansko ,
OŽP)
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ROZDĚLOVNÍK:
žadatel:
Svazek vodovodů a kanalizací“, měst a obcí, 17.listopadu 14,680 01 Boskovice, IČ: 49468952,
zastoupení: SMV projekt, s.r.o., Pechova 3, 615 00Brno , IČ: 28274474
účastníci řízení:
Město Blansko
Obec Olomučany , 679 03 Olomučany 123
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 , 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje , příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo
nám. 449/3, 601 00 Brno
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. c,d) stavebního zákona :
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Obec Olomučany , 679 03 Olomučany 123
Mendelova universita v Brně, Zemědělská 1665/1,613 00 Brno
Miloš Lidařík, Facírka 83,Klepačov, 679 03 Blansko
Jiřina Lidaříková, Facírka 83,Klepačov, 679 03 Blansko
ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
k.ú. Olomučany parcelní čísla:
1563,1583,49,51/2,50,1129/9,1131,1129/5,1468/1,166,162/1,156/1,145,144,143,163/1,164/1,26,590/2,
35,595,37/2,37/1
k.ú. Klepačov parcelní čísla:
582,581,580,579,578,577,576,556,574,555,552,551,546/2
dotčené orgány a ostatní:
MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd.stavebního řádu, nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
MěÚ Blansko,odbor stavební úřad,odd.silničního hospodářství, nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko
Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, 678 11 Blansko
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