MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací:

ŽP/6661/2019-krivs /8451/2019

Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

4.02.2019
Ing. Eva Křivská
566 781 085
krivska@velkemezirici.cz
gvebwhm

AGRO-Měřín, a.s.
Zarybník 516
594 42 Měřín
IČ 494 34 179
ROZHODNUTÍ
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), ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon
“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
navrhovateli, tj. účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 494 34 179
I. vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a podle ustanovení § 67 a násl.
správního řádu k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z HGR 6550 z vrtané
studny, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Černá, m.č.
Milíkov
v katastrálním území Milíkov, pozemek p.č. KN 105/1, v tomto rozsahu:
maximální povolený odběr …………………………..….
průměrný povolený odběr ………………………………
měsíční povolený odběr ……………………………..….
roční povolený odběr …………………………………...

Qmax. = 0,70 l/s
Qprům. = 0,35 l/s
Qměsícmax. = 1 000 m3/měsíc
Qrokmax. = 12 000 m3/rok

Orientační určení polohy:
X=1 127 492 Y=648 203
Údaje o povoleném odběru podzemní vody:
Typ odběrného objektu …………………………………. Elektrické čerpadlo
Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem …..… ANO/NE
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo …………. ANO/NE

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

Účel povoleného odběru podzemní vody: posílení stávajícího zdroje vody pro zásobování
provozovny živočišné výroby Černá.
Doba povoleného odběru podzemní vody: 50 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
jejího odběru.
II. vydává dodatečné stavební povolení
podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu, ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení §
115 a § 129 odst. 3 stavebního zákona stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „
Vrtaná studna Černá 3 ", v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Černá, m.č.
Milíkov, obci Kyjov, v katastrálním území Milíkov, na pozemcích parc. č. KN 105/1, KN
105/2, v k.ú. Kyjov u Černé, na pozemcích p.č. KN 338/10, KN 338/11, KN 338/12, KN
338/3, KN 358/16, č. h. p. 4 – 16– 02 -031, HGR 6550.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Jedná se o vrtanou studnu hloubenou průměrem 175 mm, definitivní výstroj tvoří PVC zárubnice
o průměru 115 mm, hloubce 81 m.
Přívodní vodovodní potrubí do stávajícího vodojemu je z PE 32 v délce 5,5 m.
Elektro přípojka je z CYKY 5x4 v délce 275 m, k vrtu CYKY 3x 2,5 v délce 5,5 m.
Další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci, kterou vypracoval a potvrdil Ing. Richard Honautorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a hydrogeologickém vyjádření, které
vypracoval a potvrdil Mgr. Miroslav Veselý - odborná způsobilost v inženýrské geologii a
hydrogeologii, z 08/2018.
Účel užívání povolené stavby vodního díla: posílení stávajícího zdroje vody pro zásobování
provozovny živočišné výroby Černá.
Pro povolení k nakládání s podzemními vodami a pro provedení stavby vodního díla se
podle ustanovení § 9 odst. 1 a § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního
zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby.
Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
3. Stavba bude dokončena do 31.12. 2019.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve:
a) závazném stanovisku MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 8.11.2018 pod č.j.
ŽP/108672/2018-tunkr/42259/2018, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
b)stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,
ze dne 1.10.2018 pod zn. KHSV/19471/2018/ZR/HP/Mud, které je uvedeno v příloze a je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
c) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 1.10.2018 pod zn. P1135616278275, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
5. K měření množství vody bude osazen vodoměr.
6. 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
místě do kolaudace stavby.
Č.j.:
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II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Odůvodnění
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 8.1.2019 žádost
navrhovatele, tj. AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 494 34 179, o povolení
k nakládání s vodami a o dodatečné stavební povolení k provedení stavby vodního díla: „ vrtané
studny Černá 3 “ v k.ú. Milíkov a k.ú. Kyjov u Černé. Vodoprávní úřad oznámil podle
ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 112
odst. 1 a § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení k výše uvedené žádosti o dodatečné
povolení stavby dne 16.1.2019 pod č.j. ŽP/17808/2019-krivs/8451/2019.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a §
2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Protože se jedná o stavbu provedenou bez stavebního povolení, postupoval správní orgán ve
smyslu ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona a zahájil opatřením dne 16.1.2019 č. j.
ŽP/17833/2019-krivs/8451/2019 řízení o odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že žadatel podal
žádost o dodatečné povolení bylo řízení o odstranění stavby přerušeno usnesením ze dne
16.1.2019 pod č. j. ŽP/17841/2019-krivs/8451/2019.
K dnešnímu dni nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.
K předložené záměru bylo doloženo mimo jiné i stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne
11.10.2018 pod č.j. PM-25898/2018/5203/Ho, ve kterém správce povodí vyslovuje souhlas za
předpokladu splnění podmínky, že platnost povolení k odběru podzemní vody bude vydána na
dobu max. 10 let, z důvod ochrany vodních zdrojů a možného přehodnocení odběrů.
K této podmínce vodoprávní úřad uvádí:
Tato podmínka není relevantní. Povodí Moravy, s.p., Brno, nemá v řízení o povolení k odběru
podzemní vody postavení účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 15 vodního zákona.
Dle doloženého stanoviska je tento záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod. Povolení k nakládání s vodami se vydává dle ust. § 9 odst. 1 vodního
zákona na časově omezenou dobu a pouze v případě povolení k vypouštění odpadních vod
nemůže být povolení vydáno na dobu delší 10 let. V případě odběru podzemních vod zákon
časové omezení nestanoví. Změnu povolení k nakládání s vodami lze provést kdykoliv, na
základě zákonem stanovených podmínek, pokud je to nezbytné k dosažení cílů a účelů uvedených
v § 12 vodního zákona.
Dokladová část:
-žádost o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení ke stavbě vodního díla
-informace o pozemku
-kopie katastrální mapy
-smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (paní Ludmila Večeřová, pan Pavel Dvořák, paní
Jaroslava Dvořáková)
-závazné stanovisko orgánu územního plánování KÚ Kraje Vysočina, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Jihlava, ze dne 5.12.2018 pod č.j. KUJI 85685/2018
-závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a
územního plánování, Žďár nad Sázavou, ze dne 16.11.2018 pod č.j. RUP/1044/18/HŠ
-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, ze dne 24.10.2018 pod č.j.
VÝST/102485/2018-ro/38200/2018

Č.j.:
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-sdělení MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební, ze dne 14.11.2018 pod č.j. SÚ/1588/18/Skř-3Dopi
- vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, ze dne 12.11.2018 pod č.j.
ŽP/1822/18/PH
-souhrnné vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 12.11.2018 pod č.j. ŽP/80746/2018pa/345/2018
-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 8.11.2018 pod č.j. ŽP/108672/2018tunkr/42259/2018
-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 13.11.2018 pod č.j.
ŽP/111686/2018-chme/1809/2018
-stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze
dne 1.10.2018 pod zn. KHSV/19471/2018/ZR/HP/Mud
-stanovisko Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Jihlava, ze
dne 11.9.2018 pod č.j. SVS/2018/108312-J
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 11.10.2018 pod zn.PM-25898/2018/5203/Ho
-vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 24.9.2018 pod zn. 5001797315
-vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, ze dne 20.9.2018
pod č.j. DJI 2276/VTN-Dvoř./18
-vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, ze dne
9.11.2018 pod č.j. ZR/4667/2018-Še
-vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 24.9.2018 pod č.j. 732073/18
-vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 8.10.2018 pod zn.L16945- 16280945
a ze dne 1.10.2018 pod zn. P11356-16278275
-stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Liberec, ze dne
23.1.2019 pod zn. SBS 02034/2019
-plán kontrolních prohlídek
- projektová dokumentaci, kterou vypracoval a potvrdil Ing. Richard Hon- autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby a hydrogeologickém vyjádření, které vypracoval a potvrdil Mgr.
Miroslav Veselý - odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, z 08/2018
-doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 600,- Kč ze dne 18.1.2019
Majetkoprávní poměry:
Stavba je umístěna na pozemku v k. ú. Milíkov:
p.č. KN 105/1, KN 105/2 -AGRO – Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Stavba je umístěna na pozemku v k. ú. Kyjov u Černé:
p.č. KN 338/12, KN 338/11, KN 338/10-Ludmila Večeřová, Kyjov 16, 592 14 Nové Veselí
p.č. KN 338/3, KN 358/16-Dvořák Pavel a Jaroslava, Bezručova 1520/7, 594 01 Velké Meziříčí
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :
AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu:
Ludmila Večeřová, Kyjov 16, 592 14 Nové Veselí
Pavel Dvořák, Bezručova 1520/7, 594 01 Velké Meziříčí
Jaroslava Dvořáková, Bezručova 1520/7, 594 01 Velké Meziříčí
E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
Obec Kyjov, Kyjov, 592 14 Nové Veselí

Č.j.:
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V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nebude ohrožen život, zdraví osob ani životní
prostředí. Povolení stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, nejsou nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru
a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné podklady a protože ze strany účastníků
řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení,
vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.
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 do 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru ŽP, Radnická 29/1, 594
13 Velké Meziříčí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle ustanovení § 82 odst. 2
správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Velké Meziříčí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavebník je povinen požádat dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas. Návrh na
vydání kolaudačního souhlasu bude podán dle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu m.j. doklady o vytýčení stavby, geometrické zaměření stavby, zápis o předání a převzetí
stavby, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o převzetí dotčených
podzemních sítí, doklady o splnění podmínek účastníků řízení, potvrzení o likvidaci stavební sutě
a ostatních odpadů, stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby apod.
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 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.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je
třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Č.j.:
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Připomínáme povinnost provozovatele při skutečném odběru podzemní vody nad 500 m3/měs.
nebo 6 000 m3/rok hlásit údaje o odběru Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ( v
souladu s ustanovením § 10 a § 22 vodního zákona způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou
č.431/2001 Sb.) a to vždy nejpozději do 31.ledna následujícího kalendářního roku. Toto hlášení
slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.
Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a
ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a
provoz vodovodního systému.

Otisk úředního razítka
Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Přílohy:
1) závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 8.11.2018 pod č.j.
ŽP/108672/2018-tunkr/42259/2018
2) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad
Sázavou, ze dne 1.10.2018 pod zn. KHSV/19471/2018/ZR/HP/Mud
3) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 1.10.2018 pod zn. P1135616278275

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín (obdrží prostřednictvím datové schránky)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Ludmila Večeřová, Kyjov 16, 592 14 Nové Veselí
Pavel Dvořák, Bezručova 1520/7, 594 01 Velké Meziříčí
Jaroslava Dvořáková, Bezručova 1520/7, 594 01 Velké Meziříčí
E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží
prostřednictvím datové schránky)
Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín (obdrží prostřednictvím datové schránky)
Obec Kyjov, Kyjov, 592 14 Nové Veselí (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Č.j.:
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Dotčené orgány (doporučeně):
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Odbor územního plánování a
stavebního řádu (obdrží prostřednictvím datové schránky)
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního
plánování (obdrží prostřednictvím datové schránky)
MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, Odbor stavební (odbrží
prostřednictvím datové schránky)
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
(obdrží prostřednictvím datové schránky)
MěÚ Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, odbor ŽP-státní správa ochrany
přírody, ochrany lesa
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591
01 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586 05
Jihlava (obdrží prostřednictvím datové schránky)
Dále obdrží:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, 460 01
Liberec (obdrží prostřednictvím datové schránky)
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