
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor výstavby 
 

 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 

 

Spis č.: OV/10665/2018 V Třebíči dne 09.11.2018 
Č.j.: OV 71869/18 - SPIS 10665/2018/Mí 

 

VYŘIZUJE: Renáta Míčová  
TELEFON: 568 896 184 
E-MAIL: r.micova@trebic.cz 

 

V e ř e j n á  v y h l á š k a  
 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  
 

O   U M Í S T Ě N Í   S T A V B Y    
 
Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22 Stařeč 
v zastoupení plné moci ze dne 3.4.2018 společností 
 
IS engineering s.r.o., Dvorek č.p. 401, 582 22  Přibyslav 

podali dne 4.9.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

Mikulovice – vodovod 

na pozemku: pozemková parcela číslo 33/1, 245/1, 245/2, 248, 440/1, 441/1, 471/2, 1170/1, 
1271/1, 1277, 1284, 1289/1, 1290/1, 1622/1, 1626/2, 1631/2, 1633/2, 1633/11, 1633/25, 

1636, 1638, 1640/2, 1640/4, 1643/1, 1643/4, 1643/6, 1643/9, 1643/11, 1643/15, 1643/16, 
1643/17, 1643/19, 1657 v katastrálním území Mikulovice 

stavební parcela číslo 32/1, 33, 34 v katastrálním území Mikulovice 

 

 

Majitelé parcel:  

   Ing. Radek Kružík, I. Olbrachta č.p. 671/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1 – pozemková 
parcela číslo 1290/1 v k.ú. Mikulovice 

   Zdeňka Nekvindová, Kosmákova č.p. 1141/30, 586 01 Jihlava 1 - pozemková parcela 
číslo 1284 v k.ú. Mikulovice 

   Vítězslav Kunst, Mikulovice č.p. 9, 675 22 Stařeč - pozemková parcela číslo 1277 
v k.ú. Mikulovice 

   Ing. Jaroslav Zadražil a Vladimíra Zadražilová, Mikulovice č.p. 14, 675 22 Stařeč - 
pozemková parcela číslo 245/2, 245/1, 1633/25 v k.ú. Mikulovice 

   Milan Černý, Mikulovice č.p. 44, 675 22 Stařeč - pozemková parcela číslo 248 v k.ú. 
Mikulovice 

   Jiří a Libuše Krausovi, Mikulovice č.p. 26, 675 22 Stařeč - stavební parcela číslo 34 
v k.ú. Mikulovice 

   Ludmila Štouračová, Subakova č.p. 117/15, Zámostí, 674 01 Třebíč 1 - stavební 
parcela číslo 33 v k.ú. Mikulovice 

   Radek Štourač, Karlovo nám. č.p. 15/9, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1- stavební 
parcela číslo 33 v k.ú. Mikulovice 
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   Pavel a Lenka Molčanovi, Mikulovice č.p. 28, 675 22 Stařeč - stavební parcela číslo 
32/1 v k.ú. Mikulovice 

 Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22 Stařeč - pozemková parcela číslo 33/1,  
440/1, 441/1, 471/2, 1170/1, 1271/1, 1626/2, 1631/2, 1636, 1638, 1640/2, 1640/4, 
1643/1, 1643/4, 1643/6, 1643/9, 1643/11, 1643/15, 1643/16, 1643/17, 1643/19, 1657 
v katastrálním území Mikulovice 

 ZD Výčapy, družstvo, Výčapy č.p. 189, 674 01 Třebíč 1 - pozemková parcela číslo 
1284, 1289/1 v katastrálním území Mikulovice 

 Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1 - pozemková parcela číslo 
1522/1, 1633/2 a 1633/11 v katastrálním území Mikulovice 

   

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost 
podle § 90 a dále podle § 79 odst. 1 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle 
§ 92 odst. 1 stavebního zákona ve spojitosti s § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

v y d á v á  

rozhodnutí o umístění stavby   

 

Mikulovice – vodovod 

(dále jen „stavba“) 

na pozemku: pozemková parcela číslo 33/1, 245/1, 245/2, 248, 440/1, 441/1, 471/2, 1170/1, 
1271/1, 1277, 1284, 1289/1, 1290/1, 1622/1, 1626/2, 1631/2, 1633/2, 1633/11, 1633/25, 

1636, 1638, 1640/2, 1640/4, 1643/1, 1643/4, 1643/6, 1643/9, 1643/11, 1643/15, 1643/16, 
1643/17, 1643/19, 1657 v katastrálním území Mikulovice 

stavební parcela číslo 32/1, 33, 34 v katastrálním území Mikulovice 

 

S t a v b a   o b s a h u j e : 

Stavba je rozčleněna do následujících stavebních (inženýrských) objektů: 

SO 01 VODOVODNÍ ŘADY 

SO 02 AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE 

SO 03 PŘÍPOJKA NN PRO AT STANICI 

SO01 VODOVODNÍ ŘADY 

Vodovod v obci Mikulovice je rozdělen do několika řadů v návaznosti na stávající vodovodní 

řad ukončený v centru obce a provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVÁVOU 

SPOLEČNOSTÍ a. s. (VAS a.s., divize Třebíč). 

Vzhledem k charakteru zástavby nelze za současné situace navrhnou zcela zao- 

kruhovanou soustavu, pouze soustavu větvenou se zaokruhováním centrální části obce a 

severní lokality obce na úpatí Mikulovické hory. 

Větev „A“ je napojena na stávající vodovodní řad směřující do centra obce a je navržena 

nejprve v místní komunikaci při jižním a jihozápadním okraji obce a dále pokračuje v krajnici 

silnice III. třídy č. 36064 k západnímu okraji obce, kde se spojuje s větví „B“. Na větev „A“ je 
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na západním okraji obce je navrženo napojení přívodu vody k samotě nacházející se cca 

300 m západním směrem od obce u silnice III. třídy č. 36064 ve směru na Kojetice. Tento 

přívod vody k samotě nebude mít charakter veřejného řadu a bude opatřen v blízkosti bodu 

napojení na řad „A“ vodoměrnou šachtou s fakturačním vodoměrem. Větev „B“ navazuje na 

ukončený stávající vodovodní řad v centru obce a je navržena převážně v krajnici silnice III. 

třídy č. 36064 průchodem přes centrální část obce. Na západním okraji obce se spojuje s 

větví „A“ a společně se stávajícím vodovodním řadem tvoří zaokruhování širšího centra 

obce. Podél severního okraje návsi je navržena větev „B-1“ navazující na větev „B“ a 

vytváří zaokruhování centra obce. Na větev „B“ navazuje v centru obce v křižovatce silnic III. 

třídy č. 36064 a č. 36073 větev „C“ navržená převážně v krajnici silnice III. třídy č. 36064 a 

procházející severovýchodní částí obce. Na větev „C“ navazuje větev „D“ navržená ve 

východním (severovýchodním) okraji obce. V severní části obce na úpatí Mikulovické hory je 

navržena větev „E“ napojená u obecního úřadu na větev „B“. Navazující větev „E-1“ vytváří 

zaokruhování severního okraje obce. Na větvi „E“ je, vzhledem k tlakovým poměrům, 

navrženo zařízení na zvyšování přetlaku (AT stanice), řešené v SO 02 AUTOMATICKÁ 

TLAKOVÁ STANICE. 

Na severovýchodním okraji obce se dle územního plánu předpokládá zástavba rodinnými 

domy. Z tohoto důvodu je z větve „C“ v prostoru křižovatky silnice III. třídy č. 36064 a místní 

komunikace uvažováno ve výhledu s vybudováním další větve, jejíž návrh však do tohoto 

projektu není zahrnut, je však zohledněna dimenze potrubí větve „C“ do předpokládaného 

bodu rozbočení. 

Na jednotlivé větve budou napojena na vhodných místech odbočení vodovodu pro jednotlivé 

objekty zásobované pitnou vodou. 

V bodech nejvýše položených částí potrubí vodovodu budou umístěny vzdušníky, v nejníže 

položených částích potrubí budou osazeny kalníky. V intavilánu obce jsou pro odvzdušnění 

nebo odkalení vodovodu uvažovány podzemní hydranty. Podzemní hydranty plnící úlohu 

vzdušníků nebo kalníků budou rovněž navrženy do koncových bodů jednotlivých větví. 

V bodech rozbočení větví a dále na vhodných místech, v souladu s požadavky 

provozovatele, budou umístěny sekční uzávěry a další požadované armaturní vybavení. 

V místech odbočení vodovodu pro jednotlivé zásobované objekty budou osazeny navrtávací 

pasy a na odbočeních domovní šoupátka. 

Umístění všech armatur bude označeno tabulkami umístěnými na oplocení nebo zdech 

objektů. Veškeré potrubí vodovodu bude opatřeno vyhledávacím vodičem ukončeným pod 

poklopy armatur nebo u vodoměrných sestav na odbočeních vodovodu. 

 

Podstatná část vodovodu je navržena z potrubí dimenze d 110 x 6,6 mm. Koncové úseky 

vodovodu jsou navrženy z potrubí dimenze d 90 x 5,4 mm. Celková navržená délka potrubí 

vodovodu je 2224,6 m. 

Odbočení vodovodu jsou navrženy v potrubí dimenze d 32 x 3,0 mm a d 40 x 3,7 mm. Počet 

odbočení je předpokládán v počtu 67 ks, délky budou upřesněny v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

SO 02 AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE 

Je navrženo osazení kompletně vystrojené automatické tlaková stanice umístěné do 

železobetonové prefabrikované šachty a jako celek určené pro osazení do venkovního 

prostředí pod úroveň terénu. Šachta je vybavena vstupním poklopem, žebříkem, plastovými 

podlahovými rošty, odvětrávacími komínky, osvětlením, temperováním pomocí topného 

tělesa s termostatem. Dno nádrže je opatřeno kalovou jímkou s drenážním čerpadlem. 

Elektopříslušenství AT stanice sestává z rozvaděče opatřeného hlavním vypínačem, 

elektroměr, montážní zásuvkou, jističem čerpadel a svorkovnicí s kontakty pro dálkový 

přenos, dále je součástí AT stanice havarijní plovákovým spínač, který přeruší napájení 

elektro části v případě zaplavení šachty a koncový spínač poklopu signalizující vstup do 
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šachty. 

SO 03 PŘÍPOJKA NN PRO AT STANICI 

Připojení bude provedeno na základě smlouvy mezi dodavatelem elektrické energie a 

odběratelem (investorem). Z nejbližšího vhodného místa (sloupu) nadzemní rozvodné 

soustavy NN bude k šachtě AT stanice přiveden v zemi napájecí kabel napojený na 

elektrorozvaděč s elektroměrem, který je součástí dodávky automatické tlakové stanice. 

 

P o d m í n k y : 

Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují 
tyto podmínky: 

1. Stavební čára se stanovuje takto: 

Stavba je situována prakticky do celého území intravilánu obce Mikulovice. Tato obec se 
nachází ve střední části okresu Třebíč v kraji Vysočina na jihovýchodním úpatí 
Mikulovické hory cca 6,3 km jihozápadně od Třebíče a cca 8,1 km severozápadně od 
Jaroměřic nad Rokytnou. Území obce je kopcovité, nejvyšší bod terénu na území stavby 
je cca 545 m nad mořem (severní okraj obce na úpatí Mikulovické hory), nejnižší bod cca 
512 m nad mořem (severovýchodní okraj obce). 

Jedná se o liniovou stavbu vodovodu. Trasy jsou navrženy převážně do krajnic 
zpevněných ploch silnic a místních komunikací v obci. Stavbou budou dotčeny silnice IIl. 
třídy č.36064 a silnice III. třídy č. 36073. 

2. Funkční poslání: Základním účelem stavby vodovodu je zásobování odběrných míst 
obce pitnou vodou v odpovídající kvalitě, v dostatečném množství se zajištěním 
stabilních tlakových poměrů v sítí. 

3. Architektonické a urbanistické podmínky: 

způsob zastavění - Výstavba vodovodu bude realizována na území s výskytem stávajících 

nadzemních a podzemních sítí technické infrastruktury, u kterých jsou stanovena ochranná 

pásma jako souvislý prostor určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně 

života, zdraví a majetku osob. 

Na území stavby se nacházejí nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, 

nadzemní a podzemní telekomunikační vedení, STL plynovod, vodovod a kanalizace. 

 
použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám 

Vodovod, včetně armatur, tvarovek a souvisejících zařízení bude proveden z běžných, k 

okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

 

4. PD bude zpracována oprávněnou osobou. 

5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží 
podmínky správců inženýrských sítí uvedené v doložených vyjádřeních, stanoviscích, a 
to zejména: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
(vyjádření ze dne 4.4.2018, č.j.: 579074/18) 
 
E.ON Česká republika, s. r. o., RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova č.p. 
348/78, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 
(vyjádření ze dne 13.4.2018, zn.: D8626-16243111) 
 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
(stanovisko ze dne 26.4.2018, zn.: 5001698614) 
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 
Třebíč 1 
(vyjádření ze dne 6.4.2018, č.j.: TR/1715/2018-Ča) 

6. Pro stavbu mohou být navrženy jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 
zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně 
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. 

7. Vyjádření, posouzení, rozhodnutí, stanoviska a závazná stanoviska dotčených 
orgánů a účastníků řízení:  
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 
Třebíč  
(vyjádření ze dne 3.4.2018, zn.: ODKS 21095/18 – SPIS 141/2018/PJ) 
1. Stavbou dojde k dotčení silničních zájmů sil. č. 1II/36064 a III/36073 a místních komunikací v 

Mikulovicích z důvodu umístění inženýrských sítí v sil. pozemku a jeho blízkosti na námi spravovaném 

území. Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice, místní komunikace 

a silniční pomocný pozemek. 

2. Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop bude povolen jen výjimečně ve zvlášť 

odůvodněných případech. 

3. Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení silnice bylo minimalizováno sloučením sítí směrově i 

časově při zachování provozu na silnici. 

4. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikacích uloženy v souladu s ČSN 736005 a 

takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a ochranou), aby v případě stavebních úprav, nebo 

rozšiřování dotčených komunikací nebylo nutné jejich přeložení. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit 

opravám a modernizaci komunikací a ztěžovat jejich údržbu 

5. Umístění inženýrských sítí do komunikací musí být projednáno s jejich vlastníky a musí být v souladu s 

ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích. 

6. Před vydáním územního souhlasu je třeba získat povolení sil. správního úřadu ke zvláštnímu užívání 

silnice, spočívající v umístění inženýrských sítí podle ust. § 25, odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. 

Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení 

předložit: 

• Přehlednou situaci s vyznačeným průběhem vedení, ve které budou zvýrazněné úseky s vyznačením 

způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose komunikace zpracovanou projektantem. 

• Doklad o úhradě správního poplatku (1000,-Kč) 

• Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč 

7. Pro místní komunikace vykonává působnost silničního správního úřadu příslušná obec 

8. Před zásahem do silničního pozemku, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení   

zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, které bude 

vydáno na základě žádosti podané zhotovitelem stavebních prací. Tato žádost bude obsahovat 

náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí. 

9. Pokud bude při provádění prací nějakým způsobem omezen silniční provoz (silnice i místní 

komunikace), musí zhotovitel prací požádat v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací 

MěÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR Dl 

Třebíč, o stanovení přechodné úpravy provozu. 

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 
Třebíč  
(rozhodnutí ze dne 11.6.2018, zn.: ODKS 35321/18 – SPIS 6194/2018/PJ) 

       Zvláštní užívání se povoluje za těchto podmínek: 

1. Uložení sítí je třeba připravovat tak, aby byl zachován stálý průjezd v obou směrech a provoz na 

silnici nebyl omezen. Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop bude povolen jen 

výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech, a to po polovinách vozovky při zachování jednoho 

jízdního pruhu min. šířky 2,75 m. 

2. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikaci uloženy v souladu s ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a s 

takovou ochranou), aby v případě stavebních úprav či rozšiřování dotčené silnice nebylo nutné jejich 

přeložení. Umístění sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci silnice, ztěžovat 
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provádění její údržby a ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

3. Jakékoliv změny v umístění podzemního vedení je nutno předem projednat se silničním správním 

úřadem a s majetkovým správcem komunikace. 

4. Před zásahem do silničního tělesa je nutné, aby zhotovitel výkopových prací v dostatečném časovém 

předstihu požádal příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 

písm.c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích. Žádost bude obsahovat náležitosti podle § 40 odst. 

5 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

5. Pokud při provádění výkopových prací dojde k jinému užívání silnice než obvyklým způsobem, nebo k 

jiným účelům, než pro který je určena (umisťování, skládání, nakládání věcí, nebo materiálů 

nesloužících k údržbě, nebo opravě silnice, umístění mechanizace apod. nebudou-li neprodleně 

odstraněny tzn. k omezení sil. provozu), bude se jednat o zvláštní užívání, pro které je třeba získat 

povolení sil. správního úřadu podle ust. § 25 odst.6, bod 2 zákona č. 13/1997 Sb. 

6. Veškerá možná omezení silničního provozu včetně osazení přechodného dopravního značení při 

provádění stavebních prací je nutno odsouhlasit s Policií ČR Dl Třebíč a zažádat příslušný silniční 

správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu 

7. Budou dodrženy požadavky stanovené majetkovým správcem Krajskou správou 

a údržbou silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 01 Třebíč zn. 

TSO/Mu/003903/2018 ze dne 12.4.2018 

• KSÚSV navrhuje obvyklou skladbu pro uložení inženýrských sítí ve vozovce následovně: 

- AC011+ 5 cm 

- Spojovací postřik 

- Geomříž 

- ACL 16+ 5 cm 

- Spojovací postřik 

- ACP16S 5 cm 

- ŠD fr. 0/32 20 cm 

- ŠD fr. 0/63 20 cm 

- Zásyp propustným nenamrzavým materiálem v souladu s TP 146, hutněným po vrstvách tl. max. 

20 cm 

• investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat pro nové uložení tras vodovodu 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

• investor je povinen sepsat s naší organizací smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v 

silničním tělese a silničním pozemku, kde bude rozsah dotčení silničních pozemků a požadovaný 

rozsah jejich opravy upřesněn 

• investor stavby je povinen uhradit poplatky z výše uvedených smluv 

• do rozpočtu stavby požadujeme v dostatečném rozsahu zahrnout náklady na obnovu 

• dotčených ploch a zařízení silniční sítě 

• omezení silničního provozu na silnicích ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení 

je investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR Dl Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou 

stanovenou dobu, o Stanovení přechodné úpravy silničního provozu je nutno zažádat příslušný 

silniční správní úřad 

• pro uložení vodovodu do ochranného pásma silnice III/36064 je investor povinen zažádat o výjimku ze 

zákazu činnosti v silničním ochranném pásmu silnice 

• pro zprovoznění komunikace do doby realizace konečné úpravy vozovky požadujeme provést 

provizorní opravu rýhy po dohodě s KSÚSV, TSO Třebíč (např. hubený beton) a tuto udržovat tak, 

aby byla zabezpečena odpovídající sjízdnost dotčeného úseku případné objízdné trasy je investor 

povinen s KSÚSV a Policií ČR Dl Třebíč v předstihu odsouhlasit 

• realizaci stavebních prací v krajských komunikacích KSÚSV povoluje v termínu 1.4. - 30.10. 

kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny z důvodu provádění zimní 

údržby silnic 

• z důvodu možné finanční spoluúčasti KSÚSV na opravě silnic III/36064 a III/36073 v průtahu obce 

Mikulovice po realizaci vodovodu bude případná změna navržené skladby projednána dle rozsahu 

dotčení silničních pozemků 
• požadujeme být informováni o předpokládaném termínu stavby 

8. Budou dodrženy podmínky Policie ČR - Dl Třebíč uvedené v závazném stanovisku č.j. 

KRPJ 32907-1/ČJ-2018-161006-ROU ze dne 24.5.2018 

• práce v blízkosti komunikací či na komunikacích při realizaci je nutno koncipovat takovým 

způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou 

realizací je nutné předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální 
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dopravní situace v lokalitě. 

9. Za dodržení podmínek zvláštního užívání zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba:
 p. Jaroslav Kunst tel.č. 724 186 635 

10. V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční správní úřad 

podle §25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické 

osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání 

na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí 

povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 
Třebíč  
(závazné stanovisko ze dne 20.6.2018, zn.: ODKS 39909/18 – SPIS 6194/2018/PJ) 
- Akci nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnici č. III/36064 a ztížena 

údržba silničního pozemku. 

- Během provádění prací nesmí docházet ke znečisťování silnice, poškozování jejího tělesa, stability a 

systému jejího odvodnění. 

- Pokud bude při provádění prací nějakým způsobem omezen silniční provoz, musí zhotovitel požádat 

před zahájením prací příslušný silniční správní úřad, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR Dl 

Třebíč, o vydání příslušných povolení. 

- Budou dodrženy požadavky stanovené majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic 

Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 01 Třebíč zn. TSO/Mu/003903/2018 ze dne 12.4.2018 a to zejména: 

- omezení silničního provozu na silnicích ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení je 
investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR Dl Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou 
stanovenou dobu, o Stanovení přechodné úpravy silničního provozu je nutno zažádat příslušný silniční 
správní úřad • pro zprovoznění komunikace do doby realizace konečné úpravy vozovky požadujeme provést 
provizorní opravu rýhy po dohodě s KSÚSV, TSO Třebíč (např. hubený beton) a tuto udržovat tak, aby byla 
zabezpečena odpovídající sjízdnost dotčeného úseku případné objízdné trasy je investor povinen s KSÚSV a 
Policií ČR DI Třebíč v předstihu odsouhlasit 

- realizaci stavebních prací v krajských komunikacích KSÚSV povoluje v termínu 1.4. – 30.10. 

kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny z důvodu provádění zimní 

údržby silnic 

-   požadujeme být informováni o předpokládaném termínu stavby 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
(posouzení, závazné stanovisko ze dne 4.5.2018, zn.: OŽP 21098/18 – SPIS 
3713/2018/LK-K) 

1. Ochrana přírody a kraiinv 

Bez připomínek. 

2. Ochrana ZPF 

Pokud trasa výše uvedené stavby 

- bude v souladu se zásadami územního rozvoje, s platným územním plánem nebo s regulačním plánem, 

- nebo je řešena v dokumentaci jiných staveb, pro které byl vydán souhlas s odnětím pozemků ze ZPF podle § 

9 zákona č. 334/1992, Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

“zákon"), orgán ochrany ZPF nebude vydávat vyjádření dle § 7 odst. 4 zákona. 

Zároveň upozorňujeme, že 

- žadatel (investor) zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy v šíři výkopové rýhy 

s odděleným ukládáním ornice a podorničí od ostatního výkopu na dotčených pozemcích, 

- po ukončení stavebně - montážních prací budou veškeré povrchy pozemků, na kterých nebudou umístěny 

stavby, upraveny do původního stavu dle katastru nemovitostí a předány jejich uživatelům, 

- žadatel (investor) zajistí provádění prací tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 

došlo k co nejmenším škodám, 

- pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu 

na vlastní náklady, 

- celková doba stavby včetně zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací. 

3. Ochrana PUPFL 

Z předložené dokumentace vyplývá, že stavební činnost bude probíhat ve vzdálenosti kratší než 50 m od okraje 

lesa, proto upozorňujeme na nutnost vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích 

v platném znění. 

4. Ochrana ovzduší 

Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

5. Odpadové hospodářství 
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Závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dle § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle 

§ 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon") a dle § 61 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 

platném znění (dále jen „správní řád") 

souhlasí 
podle § 79 odst. 4 zákona a dle § 149 odst. 1 správního řádu s řízením vedeném podle zákona 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění z hlediska nakládání s odpady u stavby: 

„Mikulovice - vodovod" k. ú. Mikulovice 
Investor: Obec Mikulovice, IČ 00378186, Mikulovice 16, 675 22 Stařeč 

Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu požadujeme předložit orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen 

„správní orgán odpadového hospodářství") kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. 

 
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
(vyjádření ze dne 26.6.2018, zn.: OŽP 43298/18 – SPIS OŽP 7253/2018/Ver) 

Záměr z vodoprávního hlediska 
je m o ž n ý ,  

při splnění následujících podmínek: 

1. Výstavba vodovodu musí být v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 

V případě, že není v souladu, musí být na Kraji Vysočina požádáno o změnu. 

2. Vodovod je stavba vodního díla, která podléhá vydání územního a stavebního povolení podle příslušných 

ustanovení stavebního a vodního zákona. 

3. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč, ze dne 6.4.2018 

pod č.j. TR/1715/2018-Ča. 

4. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být 

narušeny hydrogeologické poměry v daném území. 

5. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude 

dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod (§ 39 

vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány látky závadné vodám, musí být zabezpečeny 

tak, aby byl vyloučen jejich únik. 

6. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační 

zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správci 

či vlastníky těchto vodních děl. 

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
(závazné stanovisko ze dne 4.6.2018, zn.: OŽP 37968/18 – SPIS OŽP/6446/2018/Ro) 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně a místně příslušný dle § 48 

odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále „lesní zákon") a § 

11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“) 

přezkoumal veškeré dostupné podklady a na základě ustanovení: 
- § 14 odst. 2 lesního zákona 
- § 149 odst. 1 správního řádu 
souhlasí s dotčením pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa pro akci „MIKULOVICE - VODOVOD". Tento 

souhlas se týká lesních pozemků p. č. 1158/3, 1158/9 a 1177 všechny v k. ú. Mikulovice. 

• Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani nadzemních a 

podzemních částí na nich rostoucích lesních porostů. 

• Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a 

zároveň neřeší otázku povolení stavby. 

 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 
Třebíč 1 
(závazné stanovisko ze dne 2.5.2018, ev.č.: HSJI-276/18-5-PP-2018) 

 
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1 
(závazné stanovisko ze dne 25.4.2018, zn.: KHSV/07980/2018/TR/HOK/Štěp) 

1. Před započetím užívání stavby budou KHS kraje Vysočina, ÚP Třebíč, předloženy doklady, že 

výrobky použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou nebo surovou vodou, jsou 

určené k tomuto účelu. 
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2. Před započetím užívání stavby budou KHS kraje Vysočina, ÚP Třebíč, předloženy rozbory vody v 

rozsahu kráceném ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzorky pitné vody budou odebrány na koncích nových vodovodních řadů. 

 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč 
(stanovisko ze dne 12.4.2018, zn.: TSO/MU/003903/2018) 

   K předložené PD Vám sdělujeme následující: 

- PD stavby neuvádí skladbu ve výkopu, KSÚSV navrhuje obvyklou skladbu pro uložení inženýrských sítí 

ve vozovce následovně: 

- AC011+ 5 cm 

- Spojovací postřik 

- Geomříž 

- ACL 16+ 5 cm 

- Spojovací postřik 

- ACP16S  5 cm 

- ŠD fr. 0/32 20 cm 

- ŠD fr. 0/63 20 cm 

- Zásyp propustným nenamrzavým materiálem v souladu s TP 146, hutněným po vrstvách tl. max. 

20 cm 

- investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat pro nové uložení tras vodovodu smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

- investor je povinen sepsat s naší organizací smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v 

silničním tělese a silničním pozemku, kde bude rozsah dotčení silničních pozemků a požadovaný 

rozsah jejich opravy upřesněn 

- investor stavby je povinen uhradit poplatky z výše uvedených smluv 

- do rozpočtu stavby požadujeme v dostatečném rozsahu zahrnout náklady na obnovu dotčených ploch a 

zařízení silniční sítě 

- omezení silničního provozu na silnicích ve správě KSÚSV včetně odpovídajícího dopravního značení je 

investor povinen odsouhlasit s KSÚSV a Policií ČR Dl Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou 

stanovenou dobu, o Stanovém přechodné úpravy silničního provozuje nutno zažádat příslušný silniční 

správní úřad 

- pro zásahy do silničního tělesa a pozemku je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o 

Rozhodnutí zvláštního užívám 

- pro uložení vodovodu do ochranného pásma silnice III/36064 je investor povinen zažádat o výjimku ze 

zákazu činnosti v silničním ochranném pásmu silnice 

- pro zprovoznění komunikace do doby realizace konečné úpravy vozovky požadujeme provést 

provizorní opravu rýhy po dohodě s KSÚSV, TSO Třebíč (např. hubený beton) a tuto udržovat tak, aby 

byla zabezpečena odpovídající sjízdnost dotčeného úseku 

- případné objízdné trasy je investor povinen s KSÚSV a Policií ČR Dl Třebíč v předstihu odsouhlasit 

- realizaci stavebních prací v krajských komunikacích KSÚSV povoluje v termínu 1.4. - 30.10. 

kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny z důvodu provádění zimní 

údržby silnic 

- z důvodu možné finanční spoluúčasti KSÚSV na opravě silnic III/36064 a III/36073 v průtahu obce 

Mikulovice po realizaci vodovodu bude případná změna navržené skladby projednána dle rozsahu 

dotčení silničních pozemků 

- požadujeme být informováni o předpokládaném termínu stavby 

- platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání 

- v případě splnění našich požadavků s předloženou PD vydáváme souhlas pro územní řízení, upřesnění 

našich požadavků bude řešeno v rámci stavebního řízení 

 

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odd. ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno 
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(závazné stanovisko ze dne 8.6.2018, sp.zn.: 83823/2018-1150-OÚZ-BR) 
Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-Ii 

během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby. 

 
     Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 

Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1 
     (závazné stanovisko ze dne 24.5.2018, č.j.: KRPJ-32907-1/ČJ-2018-161006-ROU) 

- příčné či podélné vedení sítí v blízkosti pozemních komunikací přednostně uvažovat bez překopů   

(protlakem). Překopy budou povoleny jen v odůvodněných případech, kdy protlak nebude možné provést. 

- práce v blízkosti komunikací či na komunikacích při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby 
byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné 
předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě. 

 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
(stanovisko ze dne 18.5.2018, zn.: PMO 18964/2018-203/Je) 

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení 

§ 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] 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. 

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. 

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav 

vodního útvaru. 

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s 

uvedeným záměrem souhlasíme. 

Upozorňujeme: 

Zásobení jednotlivých nemovitostí pitnou vodou podmiňujeme zajištěním likvidace splaškových odpadních vod z 

jednotlivých objektů v souladu s platnou legislativou. 

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření 

vodoprávního nebo jiného správního úřadu. 

 

8. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. 

9. Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude 
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále 
jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě 
ve znění platných právních předpisů. 

10. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními. 

11. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky 
územního řízení. 

12. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby 
zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. 
č. 500/2004 Sb., (správní řád): 
Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22 Stařeč (IČ: 00378186) 

 

O d ů v o d n ě n í 
Dne 4.9.2018 podala Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22 Stařeč v zastoupení plné 
moci ze dne 3.4.2018 společností IS engineering s.r.o., Dvorek č.p. 401, 582 22  Přibyslav 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Mikulovice – vodovod na pozemku: 
pozemková parcela číslo 33/1, 245/1, 245/2, 248, 440/1, 441/1, 471/2, 1170/1, 1271/1, 1277, 
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1284, 1289/1, 1290/1, 1622/1, 1626/2, 1631/2, 1633/2, 1633/11, 1633/25, 1636, 1638, 
1640/2, 1640/4, 1643/1, 1643/4, 1643/6, 1643/9, 1643/11, 1643/15, 1643/16, 1643/17, 
1643/19, 1657 v katastrálním území Mikulovice stavební parcela číslo 32/1, 33, 34 
v katastrálním území Mikulovice 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

 

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními: 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
(vyjádření ze dne 4.4.2018, č.j.: 579074/18) 
 
E.ON Česká republika, s. r. o., RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova č.p. 
348/78, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 
(vyjádření ze dne 13.4.2018, zn.: D8626-16243111) 
 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
(stanovisko ze dne 26.4.2018, zn.: 5001698614) 
 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 
Třebíč 1 
(vyjádření ze dne 6.4.2018, č.j.: TR/1715/2018-Ča) 
 
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 
Třebíč  
(vyjádření ze dne 3.4.2018, zn.: ODKS 21095/18 – SPIS 141/2018/PJ) 
(rozhodnutí ze dne 11.6.2018, zn.: ODKS 35321/18 – SPIS 6194/2018/PJ) 
(závazné stanovisko ze dne 20.6.2018, zn.: ODKS 39909/18 – SPIS 6194/2018/PJ) 
 
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
(posouzení, závazné stanovisko ze dne 4.5.2018, zn.: OŽP 21098/18 – SPIS 
3713/2018/LK-K) 
(vyjádření ze dne 26.6.2018, zn.: OŽP 43298/18 – SPIS OŽP 7253/2018/Ver) 
(závazné stanovisko ze dne 4.6.2018, zn.: OŽP 37968/18 – SPIS OŽP/6446/2018/Ro) 
 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 
Třebíč 1 
(závazné stanovisko ze dne 2.5.2018, ev.č.: HSJI-276/18-5-PP-2018) 
 
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1 
(závazné stanovisko ze dne 25.4.2018, zn.: KHSV/07980/2018/TR/HOK/Štěp) 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč 
(stanovisko ze dne 12.4.2018, zn.: TSO/MU/003903/2018) 
 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odd. ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno 
(závazné stanovisko ze dne 8.6.2018, sp.zn.: 83823/2018-1150-OÚZ-BR) 
 

     Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 
Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1 

     (závazné stanovisko ze dne 24.5.2018, č.j.: KRPJ-32907-1/ČJ-2018-161006-ROU) 
 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 
(stanovisko ze dne 18.5.2018, zn.: PMO 18964/2018-203/Je) 
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Na základě podané žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního 
řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry v území 
a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil ve smyslu § 87 
odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu 15dní od doručení oznámení 
od zahájení řízení k možnosti uplatnit závazná stanoviska, dotčeným orgánům a uplatnění 
případných námitek účastníkům řízení.  

Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které 
zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody k podání námitek, a že k námitkám, 
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Stavební úřad též dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 správního řádu účastníkům 
řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu 
lhůtu 5 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky 
pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k 
tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či 
připomínky.  

 

 
Návrhy, připomínky a námitky účastníků řízení (a veřejnosti): 
Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy účastníků řízení (veřejnosti). 
 
Vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto 
rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, 
byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti. 
 

Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 
Sb. v platném znění není třeba. 

Vlastnická práva žadatele k některým dotčeným pozemkům byla prokázána doložením 
výpisem z katastru nemovitostí. 

Žadatel některé předmětné pozemky nevlastní, ale má od vlastníků podepsané souhlasy se 
stavbou. 

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona 
č.  500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně 
možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena 
vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná 
práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto 
osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení: 

Účastníci řízení podle:  

§ 85 odst. 1 stavebního zákona: 
Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22  Stařeč 

§ 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Ing. Radek Kružík, I. Olbrachta č.p. 671/7, Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1 
Zdeňka Nekvindová, Kosmákova č.p. 1141/30, 586 01  Jihlava 1 
Vítězslav Kunst, Mikulovice č.p. 9, 675 22  Stařeč 
Ing. Jaroslav Zadražil, Mikulovice č.p. 14, 675 22  Stařeč 
Vladimíra Zadražilová, Mikulovice č.p. 14, 675 22  Stařeč 
Milan Černý, Mikulovice č.p. 44, 675 22  Stařeč 
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Jiří Kraus, Mikulovice č.p. 26, 675 22  Stařeč 
Libuše Krausová, Mikulovice č.p. 26, 675 22  Stařeč 
Ludmila Štouračová, Subakova č.p. 117/15, Zámostí, 674 01  Třebíč 1 
Radek Štourač, Karlovo nám. č.p. 15/9, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
Pavel Molčan, Mikulovice č.p. 28, 675 22  Stařeč 
Lenka Molčanová, Mikulovice č.p. 28, 675 22  Stařeč 
ZD Výčapy, družstvo, Výčapy č.p. 189, 674 01  Třebíč 1 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
E.ON Česká republika, s. r. o., RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova č.p. 
348/78, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava 1 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11  
Třebíč 1 

Dále stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná věcná práva k dalším pozemkům 
a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla 
k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.  

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a shledal, že je 
v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména 
s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území. Předmětná změna stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je 
v souladu obecnými požadavky na využívání území. Umístění stavby vyhovuje obecným 
technickým požadavkům na stavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Lokalita je podle 
Územního plánu obce Mastník určena pro zastavění liniové stavby, navržená stavba dané 
požadavky splňuje, je tedy v souladu s Územním plánem. Umístění stavby odpovídá 
hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území.  

Umístění stavby je tedy v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací 
dokumentací. 

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části 
Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). 

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 správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 
správního řádu).  

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Provedení stavby: Mikulovice – vodovod na pozemku: pozemková parcela číslo 33/1, 
245/1, 245/2, 248, 440/1, 441/1, 471/2, 1170/1, 1271/1, 1277, 1284, 1289/1, 1290/1, 1622/1, 
1626/2, 1631/2, 1633/2, 1633/11, 1633/25, 1636, 1638, 1640/2, 1640/4, 1643/1, 1643/4, 



 
Čj.:OV 71869/18 - SPIS 10665/2018/Mí 

 

Strana 14 (celkem 15) 

1643/6, 1643/9, 1643/11, 1643/15, 1643/16, 1643/17, 1643/19, 1657 v katastrálním území 
Mikulovice stavební parcela číslo 32/1, 33, 34 v katastrálním území Mikulovice 

vyžaduje 
Pravomocné stavební povolení (§ 115 stavebního zákona) o které požádejte MěÚ Třebíč, 
odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
 
 
 
 
Renáta Míčová 
úředník odboru výstavby 
 
 
 
 

Obdrží: 

Účastníci řízení (k doručení jednotlivě) do vlastních rukou (viz. § 87odst.1 SZ a § 144 odst. 6 SŘ) :  

Ing. Radek Kružík, I. Olbrachta č.p. 671/7, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1 
Zdeňka Nekvindová, Kosmákova č.p. 1141/30, 586 01 Jihlava 1 
Vítězslav Kunst, Mikulovice č.p. 9, 675 22 Stařeč 
Ing. Jaroslav Zadražil, Mikulovice č.p. 14, 675 22 Stařeč 
Vladimíra Zadražilová, Mikulovice č.p. 14, 675 22 Stařeč 
Milan Černý, Mikulovice č.p. 44, 675 22 Stařeč 
Jiří Kraus, Mikulovice č.p. 26, 675 22 Stařeč 
Libuše Krausová, Mikulovice č.p. 26, 675 22 Stařeč 
Ludmila Štouračová, Subakova č.p. 117/15, Zámostí, 674 01 Třebíč 1 
Radek Štourač, Karlovo nám. č.p. 15/9, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 
Pavel Molčan, Mikulovice č.p. 28, 675 22 Stařeč 
Lenka Molčanová, Mikulovice č.p. 28, 675 22 Stařeč 

 

Datová schránka: 
IS engineering s.r.o., Dvorek č.p. 401, 582 22 Přibyslav, DS: PO, vpmcxcm 
Obec Mikulovice, Mikulovice č.p. 16, 675 22 Stařeč, DS: OVM, 3pvbz9c 
ZD Výčapy, družstvo, Výčapy č.p. 189, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 72bcrng 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
DS: PO, qa7425t 
E.ON Česká republika, s. r. o., RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova č.p. 
348/78, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 3534cwz 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 
Třebíč 1, DS: PO, siygxrm 

 

Dotčené orgány: 
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč  
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč 1 

 

Datová schránka: 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 
1, DS: OVM, ntdaa7v 
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, 
vzxiuw8 
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R, 
3qdnp8g 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odd. ochrany územních zájmů Brno,, 
Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk 
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 
Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
 

 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou vyhláškou: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí) 

Stavební parcela číslo: 16, 65, 107, 12, 22, 40, 27, 3, 2/5, 2/1, 2/4, 2/2, 29, 30, 42/1, 56, 
97/1, 76, 52/2, 81, 64, 68, 69, 47/3, 37, 31, 35, 36, 41, 74, 1/1, 75, 78, 82,  

Pozemková parcela číslo: 1294, 19/6, 19/2, 19/3, 1271/8, 1271/7, 1271/6, 15/1, 1643/8, 49, 
1643/14, 44/1, 1643/12, 1271/5, 1271/4, 1180/5, 1180/4, 1180/14, 51, 1643/3, 1633/6, 428, 
1633/23, 427/1, 249/9, 250/22, 250/28, 1661, 251, 257/22, 35/2, 1170/4, 440/9 

vše v katastrálním území Mikulovice 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
 

U p o z o r n ě n í : 

Upozorňujeme žadatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu 
rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejším 
stavebním úřadě. 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 3000,- Kč, v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 04.10.2018, 
variabilní symbol: 9020015631. 
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