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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad jako věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona odst. 1 č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný
správní orgán (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), posoudil ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona žádost o povolení
k nakládání s povrchovými vodami a ve stavebním řízení podle § 118 s přihlédnutím k § 94o stavebního zákona
žádost o změnu stavby před dokončením, které dne 31.5.2021 podala

Věra Krejsková, IČO 67521975, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová,
kterou zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., nar. 11.1.1983, Unhošťská č.p. 1629, 253 01 Hostivice (dále jen
"žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadateli:

I. podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen „nakládání s vodami“), ve vodní nádrži „Interakční prvek plošný
Háje“ na pozemcích parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779, 2781 v katastrálním území Dlouhé na
Moravě, obci Dlouhé,  okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina, na vodním toku Lánský potok (IDVT
10190486), ř. km cca 2,570, vodní útvar povrchových vod DYJ_0390 – Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok
Libochovka (ČHP 4-15-01-088).

Rozsah nakládání s vodami:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody 40 564 m3

Délka vzdutí při maximální hladině 250,00 m

Maximální hladina akumulované vody 552,59 m n.m. Bpv, odpovídající zatopená plocha 2,1 ha.

Počet měsíců v roce, kdy se s vodou nakládá: 12

Účel nakládání s vodami: retenční, akumulační, zpomalení odtoku vody z krajiny.

Povolení k nakládání s vodami vydává: na dobu užívání vodního díla.

II. stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona:

1. Minimální zůstatkový průtok Q330 = 0,7 l/s (dále jen „MZP“) v toku pod vodní nádrží.

2. Místo měření MZP: na odpadním potrubí.
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3. Způsob měření MZP: na odpadním potrubí bude umístěn měrný profil s vyznačením hladiny MZP.

4. Četnost předkládání výsledků měření MZP: na vyžádání vodoprávního úřadu.

III. pro povolení k nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky
a povinnosti:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody
a krajiny (dále jen „správní orgán“):

1. S výškou vodní hladiny v nádrži nebude manipulováno v době rozmnožování obojživelníků, tj. od 1.4.
do 31.7., případné nutné manipulace v tomto období budou předem projednány se správním orgánem.

2. Letnění nebo zimnění rybníka bude vždy předem projednáno se správním orgánem.

3. V Lánském potoce pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok ve výši Q330 = 0,7 l/s.

4. Případná havárie (úhyn ryb, zhoršení kvality vody) bude oznámena správnímu orgánu.

5. Provozovatelem vodního díla nesmí být zhoršována kvalita vody v toku nad hodnoty stanovené vládním
nařízením č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.

IV. podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, § 118, § 94j odst. 1, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
v platném znění,

povoluje

změnu stavby před jejím dokončením „Interakční prvek plošný Háje“ (dále jen „stavba“), na pozemcích
parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779, 2781 v katastrálním území Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé,
která spočívá i ve změně v umístění stavby (dále jen „změna stavby“).

Účel vodního díla

Retenční, akumulační, krajinotvorný.

Druh vodního díla

Vodní nádrž: § 55 odst. 1, písm. a) vodního zákona.

Změna stavby zahrnuje:

- Vypuštění objektu SO 06 – tůně.

- Posunutí tělesa hráze o cca 20 m směrem po toku.

- Zvýšení maximální hladiny o 0,09 m a to na kótu 552,59 m n.m.

- Zefektivnění bezpečnostního přelivu, zkrácení přelivné hrany na 6,0 m, zmenšení odpadního koryta.

- Změna konstrukce spodní výpusti, nahrazení otevřeného požeráku uzavřeným, změna dimenze potrubí
z DN 400 na DN 500, délka potrubí prodloužena o 1,0 m na celkových 23,0 m, je vynechána obslužná lávka
a šoupě v požeráku.

- Šířka koruny hráze je jednotná 3,0 m se sklonem návodního svahu 1:2,5. Pozice výpusti v S-JTSK: X: 1 122
465, Y: 629 807.

Dále podle projektové dokumentace ověřené v řízení o změně stavby.

V. pro umístění a provedení změny stavby stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Přesné umístění změny stavby bude v souladu se situací nádrže č. D.1.2.2.1 v měřítku 1 : 1 000
a koordinační situací č. C.3 v měřítku 1 : 2 500, které jsou součástí projektové dokumentace, kterou
zpracoval a autorizoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., , Unhošťská č.p. 1629, 253 01 Hostivice (autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011728).

2. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

3. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.

4. Při provádění změny stavby je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
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5. Při provádění změny stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

6. Změna stavby bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným ke stavbám vodních děl. Investor je
povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který
bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.

7. 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 staveništi do ukončení
stavby.

8. Před uvedením stavby do užívání bude zpracován:

1. Provozní řád a předložen vodoprávnímu úřadu k nahlédnutí.

9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF:

1. V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen provést na vlastní
náklady skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy
na ploše, která bude trvale zastavěna nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití.
Skrývka bude provedena na ploše 5 775 m2, do hloubky 0,15 m - to je celkem 866,25 m3. Část ornice
(cca 500 m3) bude použito na ohumusování tělesa hráze, těsného podhrází a břehů nádrže a následně
bude provedeno osetí jetelotravní směsí, část ornice (cca 366,25 m3) bude použito na rekultivaci
pozemků v blízkosti stavby (rozprostření po parcelách parc. č. 2770, 2773, 2779, 2781 v k. ú. Dlouhé na
Moravě). Využití půdy ze skrývky k zavážce, terénním úpravám (terénní modelace a pod.) a jiným
nezemědělským účelům je nepřípustné. Žadatel odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky
do doby jejího využití. Během uskladnění zeminy nesmí docházet k jejímu znehodnocování.
O činnostech souvisejících se skrývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se
uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití zeminy.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany přírody
a krajiny:

2. Stavební práce budou realizovány v období od října do března, aby nedocházelo ke změně chemismu
vody a kalení vody v období rozmnožování jednotlivých druhů živočichů.

3. Pozemky dotčené výstavbou (skladování stavebního materiálu, manipulační prostor pro stavbu,
pozemky k uložení přebytečné zeminy apod.) budou po dokončení stavby vodní nádrže uvedeny
do původního stavu.

4. Na staveništi musí být sociální zařízení včetně zachycení veškerých odpadních vod.

5. Po provedení stavby bude prostor kolem vodní plochy osázen výsadbou autochtonních a vodomilných
rostlin. V okolí budou vysázeny hluboko kořenící dřeviny, které příznivě působí na stabilitu břehů
a zastíněním chrání povrch před vysycháním.

6. Při napouštění rybníku budou zachovány minimální zůstatkové průtoky.

7. Při realizaci stavby budou minimalizovány pojezdy těžkou mechanizací.

8. Stavba bude provedena z přírodních materiálů (kamenná rovnanina dostatečné zrnitosti, záhozový
kámen apod.).

Povodí Moravy, s.p., správce povodí a správce drobného vodního toku Lánský potok, IDVT 10190486
(dále jen „DVT“):

9. Ve vodním toku pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP).

10. Transport splavenin a příp. úkapů ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů
doporučujeme eliminovat osazením norné stěny na odtoku. Požadujeme, aby v případě, že při realizaci
akce dojde k zanesení toku sedimenty, investor zajistil na vlastní náklady pročištění DVT
pod budovaným rybníkem.

11. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti DVT.

12. Správci toku (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) bude v dostatečném časovém
předstihu (minimálně 15 dnů předem) písemně oznámeno zahájení prací.
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13. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění DVT stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými
vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány
na břehu ani v blízkosti toku.

14. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při
použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.

15. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti DVT parkovány, opravovány a doplňovány
pohonnými hmotami.

16. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, dotčené pozemky budou
uklizeny a upraveny.

17. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu
bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (s navázáním
na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK).

Obec Dlouhé, č. p. 10, 592 55 Bobrová:

18. Během výstavby bude dodavatelem stavby zajištěn minimální průjezd těžké techniky středem obce
(co nejvíce využívat spojovací polní cestu - parc. č. 2619, k. ú. Dlouhé na Moravě). Bude zajištěno
průběžné čištění komunikace od opadu a sjíždění těžké techniky bude v místech tomu určených
(sjezdy), aby nedocházelo k ničení krajnice polní cesty. V případě poškození komunikace bude nutné
zajistit její opravu.

19. V zájmovém území se nachází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 200, DN 80 provozovaný společností
GasNet, s.r.o. zastoupené GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. Ochranné pásmo (dále
jen „OP“) VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN
200 je 20 m na obě strany od plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě
strany od plynovodu (dále jen „PZ“). Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují
všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a
činnosti mimo OP, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních
strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo OP (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při
použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd
přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. Před zahájením stavební činnosti bude
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast.
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen
provést stavebník. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v OP a bezpečnostním
pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli
prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi
svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou
prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami. Bude dodržena mj. ČSN 73
6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění stavební činnosti v OP PZ včetně
přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. V
případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení
nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ
během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní
terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich
poškození. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) udržovat
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude zachována hloubka uložení PZ
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší
poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné
fólie, markéru atd.). Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat min. 5
dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb,
které byly povoleny v OP a bezpečnostním pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ,
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doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy v
místě styku stavby s PZ. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude
provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01 a TPG 702
04.

10. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech
v platném znění způsobem, který je uveden v  projektové dokumentaci ověřené vodoprávním úřadem –
Souhrnná technická zpráva – kapitola B.8.8.

11. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- Závěrečná kontrolní prohlídka.

12. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na
žádost stavebníka. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného
provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokoly o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí,
atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a
investorem, geometrický plán pro zřízení věcných břemen, kopie zápisů ze stavebního deníku, zápisy
o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

14. Další podmínky a požadavky uvedené ve stávajícím stavebním povolení, které vodoprávní úřad vydal
pod č.j. MUNMNM/43998/2009 dne 24.11.2009, zůstávají v platnosti.

VI. rozhoduje podle § 61 odst. 7 vodního zákona

1. O zařazení stavby do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Věra Krejsková, IČO 67521975, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová.

Odůvodnění:

Dne 31.5.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o změnu stavby před jejím dokončení,
která vyžaduje i změnu v umístění stavby. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení a stavební řízení
o změně stavby.

Žadatel doložil následující doklady:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření
čj. MUNMNM/27516/2020-3 ze dne 11.11.2020.

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany
zemědělského půdního fondu, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF čj. MUNMNM/6501/2021-3 ze dne
26.4.2021.

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany přírody
a krajiny, rozhodnutí čj. MUNMNM/6471/2021-3 ze dne 26.4.2021 (zásah do VKP, nakládání s vodami),
závazné stanovisko čj. MUNMNM/6475/2021-3 ze dne 28.4.2021 (změna stavby).

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
závazné stanovisko čj. MUNMNM/21931/2021-1 ze dne 3.8.2021.

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn. PM-41918/2020/5203/Mi ze dne
21.12.2020.

- Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 Bobrová, vyjádření ke změně stavby čj. 96/21/DL ze dne 6.4.2021.

- GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002353331 ze
dne 5.5.2021.

- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, posudek ze dne 17.9.2020.

- Dohoda o změně investorství stavby ze dne 19.7.2021.

Vodoprávní úřad oznámil dne 5.8.2021 pod čj. MUNMNM/13667/2021/23 zahájení řízení známým účastníkům
řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti veřejnou vyhláškou, neboť záměr je umisťovaný v území, ve kterém
nebyl vydaný územní plán. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14. září 2021
(úterý) s upozorněním, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
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veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim podle § 115 odst. 8
vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

V  rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Stavební povolení ke stavbě bylo vydáno pod čj. MUNMNM/43998/2009 dne 24.11.2009, jeho platnost byla
prodloužena pod čj. MUNMNM/53082/2011 dne 3.1.2012, pod čj. MUNMNM/46826/2013/5 dne 6.1.2014,
dále pod čj. MUNMNM/35541/2015/4 dne 6.1.2016, pod čj. MUNMNM/17699/2017/9 dne 23.4.2018
a pod čj. MUNMNM/10919/2020/7 dne 8.6.2020.

Manipulační řád vodního díla byl předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Posouzení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu a zařazení do kategorie zpracovala
oprávněná organizace VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno dne 17.9.2020.

Stavební záměr se dotýká pozemků parc. č. 2770, 2773, 2779 a 2781, k.ú. Dlouhé na Moravě, které jsou
v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty. Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(dále jen „ZPF“) vydal ke stavebnímu záměru souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF
pod čj. MUNMNM/6501/2021-3 dne 26.4.2021.

K dotčenému pozemku parc. č. 2612, k. ú. Dlouhé na Moravě (Povodí Moravy, s. p.), byl doložen souhlas jeho
vlastníka vyznačený v situačním výkresu předložené projektové dokumentace. Zároveň byla doložena nájemní
smlouva, kterou žadatel uzavřel s Povodím Moravy, s.p. dne 21.5.2021.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr 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 a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav
vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Správní poplatek ve výši 1 000 Kč byl zaplacen na pokladně dne 5.10.2021 (č. d. 202103707).

Obec Dlouhé nemá na svém území vydaný územní plán ani nemá vymezené zastavěné území samostatným
postupem. Pozemky, které jsou dotčeny výše uvedenou změnou záměru, se dle hranice intravilánu z roku 1966
nacházejí v nezastavěném území. Ochrana nezastavěného území je zakotvena v ustanovení § 18 odst. 5
stavebního zákona dle něhož lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pouze pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny,
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledku… Navržená změna plošného
interakčního prvku - rybníku je v souladu s požadavky § 18 odst. 5 stavebního zákona. Navržený záměr je
rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních příslušných zákonů,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení stavby. Proto rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Dlouhé, Povodí Moravy, s.p., GasNet Služby, s.r.o., dále podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního
zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2611, 2613, 2664, 2673, 2716, 2718, 2759, 2772, 2782, 2783
v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu 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, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a
životního prostředí (dále jen „správní orgán“).
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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 na jeho náklady
správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a
života osob na staveništi.

Žadatel má povinnost zajistit na stavbě technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek, které jsou
stanoveny v § 3 a násl. vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
v platném znění. Povinnosti při dohledu dále vyplývají z § 62 vodního zákona.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

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

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.



Č.j. MUNMNM/13667/2021/ str. 8

Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): doporučeně do vlastních rukou
Věra Krejsková, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IDDS: 94g865y

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: doporučeně do vlastních rukou
Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: doporučeně do vlastních rukou
Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: veřejnou vyhláškou
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2611, 2613, 2664, 2673,
2716, 2718, 2759, 2772, 2782, 2783 v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Dotčené orgány (doporučeně)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, IDDS:
dkkdkdj
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF.
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování.

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Se žádostí o vyvěšení:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
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