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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
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 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 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"), ve stavebním řízení posoudil podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114
stavebního zákona žádost, kterou dne 15.3.2017 podala
Obec Javorek, IČO 00599441, Javorek 57, 592 03 Sněžné
(dále jen „stavebník“),
a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:
I.

podle § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla, tj. „Vodovod Javorek, I. etapa “ (dále jen „stavba“) na místě: Kraj Vysočina, okres
Žďár nad Sázavou, obec Javorek, pozemky st. p. 15, 18, 20, 23, 24/1, 24/2, 27, 33/1, 39, 69, 72, 75, parc. č.
7/2, 8/1, 9/2, 32, 38/2, 48/4, 51, 67/1, 67/3, 93, 170/1, 170/2, 170/3, 330/2, 330/3, 330/6, 330/8, 330/9,
330/10, 330/11, 330/12, 330/16, 332/3, 396/1, 396/4, 396/8, 396/10, 611/1, 673/1, 693, 695, 701, 707/15
v katastrálním území Javorek, ČHP: 4-15-01-026, kterým stavbu dodatečně povoluje.
Účel vodního díla
Stavba pro vedení pitné vody.
Druh vodního díla
Vodovodní řad: § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Základní údaje o stavbě
Vodovodní potrubí je zhotoveno z hrdlového tlakového PVC o dimenzi 90x4,3mm v souběhu
s komunikací III. třídy a v místních komunikacích obce Javorek. V místě křížení s hlavní komunikací ve
spodní části obce je vodovodní potrubí zhotoveno z PE 63x5,8 mm:
- vodovodní řad VA
PVC 90x4,3mm
744,6 m
- vodovodní řad VB
PVC 90x4,3mm
464,7 m a PE 63x5,8mm
13,8 m
- vodovodní řad VC
PVC 90x4,3mm
99,6 m
- vodovodní řad VD
PVC 90x4,3mm
60,2 m
- vodovodní řad VE
PVC 90x4,3mm
46,7 m.
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Dva přechody přes vodní toky jsou provedeny v říčním km 0,408 a 0,817. Nápojný bod VA0, tj. místo
propojení s vodovodem II. etapy a vodojemem: X: 1 107 317,65, X: 1 107317,6, Y: 623 870,17, ukončení
v bodě VA20 (podzemní hydrant): X: 1 106 593,99, Y: 623 975,70.
II. stanoví podmínky pro dokončení stavby:
Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Nekvinda, Dolní
165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 71560700, a autorizoval Ing. Jan Šetelík (ČKAIT 0007729).
1. Vodovod je nutno dovybavit sekčními uzávěry a podzemními hydranty, na odbočkách budou osazena
šoupata.
2. Opevnění koryta vodního toku dotčeného překopem v říčním km 0,408 bude provedeno záhozovým
kamenem s urovnáním líce po předchozím projednání se správcem toku.
3. Stavba bude dokončena do 31.3.2019.
1. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky pro stavby vodovodních řadů,
kanalizačních stok a objektů souvisejících, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti
podle zvláštních předpisů.
3. Podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu
předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
4. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí:
1. Během prací nesmí být na silnicích a jejich součástech skladován žádný materiál. Silnice, místní
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány. Při
umístění nového vedení inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku je třeba požádat zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí o povolení
zvláštního užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Při užití
silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro
které je určena (překop, protlak, výkop, stání vozidel na pozemní komunikaci, uložení materiálu
aj.), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání
pozemních komunikací požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc
před realizací prací. Dopravní značení na silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné
účelové komunikace je možné osadit až po vydání samostatného přípisu vydaného naším
odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení
navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb.
a Technických podmínek.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad
Sázavou:
2. Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky vyhlášky
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.
3. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN (dále jen „vedení“)
provozované E.ON Distribuce, a.s. zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice (dále jen „ECZR“). ECZR souhlasí s činností v ochranném
pásmu (dále jen „OP“) vedení ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
V OP vedení budou přiměřeně dodrženy podmínky ustanovení § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění. Zakreslení trasy 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, souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14
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dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení (zajistí zaměstnanec
ECZR). Nebude-li 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 ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy (vytyčení kabelů NN:
tel. 54514-3692). V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně klasickým ručním
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého vedení (podložení, vyvěšení,…),
označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky si
vyhrazujeme při vytýčení našeho zařízení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení
souběhů a křížení stavby s vedením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání zástupce ECZR ke
kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
montážního nebo stavebního deníku. Po dokončení musí stavba 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. Po dokončení stavby v OP vedení je bez souhlasu vlastníka
zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a
výbušné látky, provádět zemní práce. V OP podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé
porosty a přejíždět mechanismy o hmotnosti nad 6 t, u nadzemního vedení nechávat růst porosty
nad výšku 3m. Veškerá stavební činnost v OP vedení bude před jejím zahájením konzultována
s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Nebude porušena stabilita podpěrných bodů
nadzemního vedení a podzemního uzemňovacího vedení. Jakékoliv poškození distribučního
a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude neprodleně ohlášeno (800 225 577).
4. V zájmovém území se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“)
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy
a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK
společnosti, je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen
„PVSEK“) nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Započetí činnosti
oznámit zaměstnanci společnosti pověřeného ochranou sítě (dále jen POS). Před započetím
zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace, s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou a nebo by
mohly činnosti provádět. Upozornit osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo
ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a byla srozuměna s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/-30 cm mezi
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, při zjištění
jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bez zbytečného odkladu
práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS
prokazatelně obdrží souhlas k pokračování. Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK, odkryté vedení zabezpečit proti prověšení,
poškození a odcizení. V místech, kde úložný kabel vstupuje ze země do budovy, rozváděče, na
sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět v takové vzdálenosti, aby
nedošlo k narušení jeho stability. Před zakrytím vedení vyzvat POS ke kontrole. Zához je možné
provést až po prokazatelném obdržení souhlasu POS. Manipulační a skladové plochy zřizovat tak,
aby se při práci v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k nadzemnímu
vedení na vzdálenost menší než 1 m. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn:
manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti. Na trase a
v OP PVSEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.), užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK, bez předchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK a je
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu
stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně 1 m. Mimo vozovku není
dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude zabezpečeno

Č.j. 4110/2017

str. 4

proti mechanickému poškození, způsob mechanické ochrany trasy projednat s POS. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech
případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS (tel. 602 538 503 nebo v mimopracovní době 238 462 690).
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (dále jen „správce toku“):
5. Při souběhu vodovodního řadu s vodním tokem musí být trasa odsazena min. 6 m od břehové
hrany toku.
6. Minimálně 15 dnů před zahájením zemních prací v korytě vodního toku budou vyrozuměny
(objednatelem nebo zhotovitelem prací) MO – MRS a správce toku.
7. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty (v opačném případě projednat se správcem toku).
8. Bude provedena kontrola, zda stavba byla provedena podle předložené projektové dokumentace
stavby.
9. Správce toku bude přizván k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude
předáno geodetické zaměření stavby (geometrický plán) jako podklad pro vedení TPE (seznam
souřadnic bodů doložit v S-JTSK).
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Odd. TSÚ, Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou (dále
jen „KSÚS“):
10. Stavbou bylo dotčeno těleso silnice III/35321 podélným výkopem a 1x protlakem. Budou
dodrženy technické podmínky provedení stanovené ve smlouvě (vyjádření) s KSÚS, před
vydáním rozhodnutí silničního správního orgánu. Všechny vnější znaky (uzávěry, hydranty…)
budou umístěny mimo silniční pozemky.
6. 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.
7. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
III. stanoví podle § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
1. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby,
geodetické zaměření stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokoly o předání a převzetí
inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokol z měření vodivosti
vyhledávacího vodiče, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem,
geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie zápisů ze stavebního deníku, laboratorní rozbor
vody po dezinfekci potrubí vodovodu, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o
nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí vodoprávního úřadu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Javorek, IČO 00599441, Javorek 57, 592 03 Sněžné.

Odůvodnění
Stavebník dne 15.3.2017 požádal o dodatečné povolení stavby. Územní rozhodnutí k umístění stavby
vydal příslušný stavební úřad pod čj. MUNMNM/16071/2008-30 dne 19.6.2008. O stavební povolení
však nebylo požádáno a stavba byla provedena bez tohoto povolení.
Vodoprávní úřad proto zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a dne 21.4.2017 (datum doručení
stavebníkovi) pod čj. MUNMNM/4110/2017/9 oznámil jeho zahájení účastníkům řízení. Tímto dnem
bylo podle § 129 odst. 2 zahájeno i řízení o předmětné žádosti. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení
o dodatečném povolení stavby veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků,
a zároveň nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.5.2017 s upozorněním, že závazná
stanoviska a námitky, popř. důkazy, mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, přihlédnuto. Pozvání k ústnímu jednání bylo
doručeno veřejnou vyhláškou. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
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Stavebník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona požádal o dodatečné povolení stavby a předložil
podklady jako k žádosti o stavební povolení, vodoprávní úřad proto dne 7.6.2017 přerušil řízení
o odstranění stavby pod čj. MUNMNM/4110/2017/16 a pokračoval v řízení o žádosti.
Předložená stanoviska a vyjádření:
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě, čj. MUNMNM/894/2017/1 ze dne 18.1.2017.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí
103, 592 31 Nové Město na Moravě, souhrnné sdělení čj. MUNMNM/9759/2016 ze dne 1.8.2016.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán státní správy lesů,
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, čj. MUNMNM/6631/2017 ze dne
15.5.2017.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou,
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, čj. KHSV/15321/2016/ZR/HOK/Mal ze dne 3.8.2016.
- HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou,
čj. HSJI-5443-2/ZR-2016 ze dne 3.10.2016.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, čj. 02734/ZV/2016 ze dne 18.7.2016.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM039489/2016-203/Vrab ze dne 30.8.2016.
- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, čj. P11356-16141938 ze dne
26.9.2016.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3, čj. 715970/16 ze dne
23.9.2016.
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Odd. TSÚ, Jihlavská 1, 991 01 Žďár nad Sázavou,
čj. KSAUSVPO1/13610/2016 ze dne 21.12.2016.
Obec Javorek, č.p. 57, 592 03 Sněžné, vlastník a provozovatel dotčené kanalizace a zatrubnění
vodního toku, ze dne 19.10.2016 a 13.3.2017.
- Obecní úřad Javorek, č.p. 57, 592 03 Sněžné, příslušný silniční správní úřad, ze dne 13.3.2017.
V průběhu celého řízení bylo zjištěno:
Majetkoprávní vztahy s jinými vlastníky pozemků dotčených stavbou byly vypořádány smlouvami
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti.
Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
K záměru stavby byl vydán MěÚ Nové Město na Moravě, příslušným stavebním úřadem, souhlas se
stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod čj. MUNMNM/4110/2017 dne 20.4.2017.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen na pokladně dne 26.4.2017 (č.d. 201702358).
Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod,
jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona a
proto ji lze dodatečně povolit. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Povodí Moravy, s.p., Eva Řádková, Vladimír Hejtmánek,

Č.j. 4110/2017

str. 6

František Cajzl, Vlastimil Kalášek, Josef Vraspír, Mgr. Eva Vraspírová, Pavla Holcmanová, Jiří Kalášek,
Mgr. Renata Slámová, Lenka Hejlová, Vladimír Nekvinda, Josef Škapa, Ing. Jiří Kalášek, Doc. PhDr.
Vladimír Řehan, Vladimír Hejtmánek, Michal Žák, Petr Žák, Ludmila Žáková, Emil Žák, Zdeněk Žák,
Marie Žáková, Josef Jílek, Jan Žilka, Radana Žilková, Česká spořitelna, a.s., Petr Dobiáš, Miroslav
Škapa, MUDr. Michael Jirčík, Martina Jirčíková, Hypoteční banka, a.s., JUDr. Alexander Nett, Bedřich
Kubálek, Helena Kubálková, dále podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníci
pozemků: st. 5, 22, 32, 71, 91, 63, 76, 88, 91, 104, parc. č. 7/4, 16, 24/1, 27, 31/2, 37, 52, 65, 170/4, 334,
607/1, 612, 614/1, 614/3, 646/1, 707/7, 707/12, 707/14 v katastrálním území Javorek.

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
životního prostředí (dále jen „správní orgán“).
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.
Do vydání kolaudačního souhlasu stavbu nelze užívat.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby.

Ing.Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník:
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 ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou
Obec Javorek, IDDS: 5bnb8fp
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): veřejnou vyhláškou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Eva Řádková, Brodská č.p. 776/5, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vladimír Hejtmánek, Javorek č.p. 40, 592 03 Sněžné
František Cajzl, Vratislavovo náměstí č.p. 100, 592 31 Nové Město na Moravě
Vlastimil Kalášek, Borovnice č.p. 4, 592 42 Jimramov
Josef Vraspír, Palachova č.p. 1766/52, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Mgr. Eva Vraspírová, Palachova č.p. 1766/52, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pavla Holcmanová, Arménská č.p. 502/3, Bohunice, 625 00 Brno 25
Jiří Kalášek, Javorek č.p. 26, 592 03 Sněžné
Mgr. Renata Slámová, Luční č.p. 1318, 592 31 Nové Město na Moravě
Lenka Hejlová, Srázná č.p. 256/1, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Vladimír Nekvinda, Nová č.p. 234/5, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Josef Škapa, Javorek č.p. 33, 592 03 Sněžné
Ing. Jiří Kalášek, Javorek č.p. 25, 592 03 Sněžné
Doc. PhDr. Vladimír Řehan, Javorek č.p. 15, 592 03 Sněžné
Vladimír Hejtmánek, Javorek č.p. 40, 592 03 Sněžné
Michal Žák, Javorek č.p. 58, 592 03 Sněžné
Petr Žák, Javorek č.p. 58, 592 03 Sněžné
Ludmila Žáková, Javorek č.p. 58, 592 03 Sněžné
Emil Žák, Javorek č.p. 13, 592 03 Sněžné
Zdeněk Žák, Javorek č.p. 13, 592 03 Sněžné
Marie Žáková, Javorek č.p. 13, 592 03 Sněžné
Josef Jílek, IDDS: 33qt85q
Jan Žilka, Javorek č.p. 2, 592 03 Sněžné
Radana Žilková, Javorek č.p. 2, 592 03 Sněžné
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Petr Dobiáš, Javorek č.p. 57, 592 03 Sněžné
Miroslav Škapa, Javorek č.p. 33, 592 03 Sněžné
MUDr. Michael Jirčík, Javorek č.p. 60, 592 03 Sněžné
Martina Jirčíková, Javorek č.p. 60, 592 03 Sněžné
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
JUDr. Alexander Nett, Tučkova č.p. 919/28, Veveří, 602 00 Brno 2
Bedřich Kubálek, Filipov č.p. 226, 407 53 Jiříkov
Helena Kubálková, Filipov č.p. 226, 407 53 Jiříkov
Podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastníci pozemků:
st. 5, 22, 32, 71, 91, 63, 76, 88, 91, 104, parc. č. 7/4, 16, 24/1, 27, 31/2, 37, 52, 65, 170/4, 334, 607/1, 612,
614/1, 614/3, 646/1, 707/7, 707/12, 707/14 v katastrálním území Javorek.
Dotčené orgány (doporučeně)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
IDDS: dkkdkdj
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam
HZS kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo
nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592
31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, státní správa lesů,
Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Javorek, IDDS: 5bnb8fp
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Javorek, IDDS: 5bnb8fp

