ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

- STAVEBNÍ ÚŘAD

Sp. zn.: S MJED 2662/2017
Č.j.: MJED 4380/2017
Vyřizuje: Lenka Pavlíčková/ tel. 516 528 212

Jedovnice dne 20.11.2017

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
IČ: 494 68 952

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci
obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení
bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne : ………………………………………………………………………………………….….
Sejmuto dne :

……………………………………………………………………………………………..

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne : .. ……………………………….……………
Obecní úřad Olomučany, Obecní úřad Rudice, Městský úřad Blansko
a úřad městyse Jedovnice
provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den
patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty
vyvěšení na úřední desce v obecního úřadu Olomučany, Rudice u Blanska, městského úřadu Blansko
jsou pouze informativní.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Úřadu městyse Jedovnice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též „stavební
zákon“), přezkoumal dle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby :
„ Pitná voda Jedovnicko “ obsahující přívodní řad Klepačov na pozemcích p.č. 707/1, p.č. 639/29, p.č.
642/2, p.č. 642/3, p.č. 642/11, p.č. 642/13, p.č. 639/5, p.č. 639/39, p.č. 1484, p.č. 1483, p.č. 1480/1,
p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1. p.č. 1516/2, p.č. 1519, p.č. 1521, p.č. 1530, vše katastrální
území Blansko, obec Blansko , výtlačný řad Klepačov na pozemcích p.č. 505, p.č. 439/1, p.č. 504/1,
p.č. 215/1, p.č. 55/6, p.č. 287/2, p.č. 288/2, p.č. 288/1, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko,
Výtlačný řad Rudice na pozemcích p.č. 504/1, p.č. 1262, p.č. 510/1, p.č. 510/2, p.č. 508, vše
katastrální území Klepačov, obec Blansko a na pozemcích p.č. 1239/1, p.č. 1246, p.č. 1248, p.č.
1249, p.č. 1245, p.č. 1525, p.č. 1250, p.č. 1252, p.č. 1251, p.č. 1253, p.č. 1260, p.č. 1259, p.č.
1270/2, p.č. 1526, p.č. 1582, p.č. 1275, p.č. 1258, p.č. 1273, p.č. 1274, p.č. 1271, p.č. 1527/1, p.č.
1282, p.č. 1283, p.č. 1281, vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany a na pozemcích p.č.
1018, p.č. 1112, p.č. 1017/1, p.č. 1029/3, p.č. 1028/1, p.č. 1029/1, p.č. 1037, p.č. 1029/11, p.č. 1027,
p.č. 1026, p.č. 1025 a p.č. 1024, vše katastrální území Rudice u Blanska, obec Rudice, Přívodný řad
Olomučany na pozemcích 1280, p.č. 1527/1, p.č. 1274, p.č. 1582, p.č. 1279, p.č. 1292, p.č. 1527/2,
p.č. 1267, p.č. 1528, p.č. 1293/1, p.č. 1293/2, p.č. 1293/3, p.č. 1294, p.č. 1295/2, p.č. 1297/4, p.č.
1297/16, p.č. 1297/2, p.č. 844, p.č. 1472, p. č. 847/3, p.č. 848/1, p.č. 849 a p.č. 850, vše katastrální
území Olomučany, obec Olomučany, Přepojení vrtu na pozemcích p.č. 2682/5 katastrální území
Jedovnice, obec Jedovnice , Rekonstrukce vodojemu Větřák + propoje na pozemcích p.č. 2528/20,
p.č. 2528/21, p.č. 2528/226, p.č. 1370/1, vše katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice,
Rekonstrukce úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č. 2664/5, p.č. 2664/6, p.č. 2664/7, p.č.
2664/8, p.č. 2664/9, p.č. 2664/10, p.č. 2664/11, p.č. 2664/12, p.č. 2664/13, p.č. 2664/14, p.č. 2664/15,
p.č. 2664/17, p.č. 2664/18, p.č. 2664/19, p.č. 2665/2 a p.č. 2666/51 vše katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, Výtlačný řad kalu z úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č. 2664/6, p.č. 2664/5,
p.č. 2664/12, p.č. 2663/4, p.č. 2663/1, p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2, vše katastrální území
Jedovnice, obec Jedovnice, kterou dne 2.8.2017 podal : „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst
a obcí, IČ: 494 68 952, se sídlem 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice , v postavení účastníka
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řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „žadatelé“), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto:

rozhodnutí o umístění stavby :
„ Pitná voda Jedovnicko “ obsahující :
Přívodní řad Klepačov na pozemcích p.č. 707/1, p.č. 639/29, p.č. 642/2, p.č. 642/3, p.č. 642/11, p.č.
642/13, p.č. 639/5, p.č. 639/39, p.č. 1484, p.č. 1483, p.č. 1480/1, p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1.
p.č. 1516/2, p.č. 1519, p.č. 1521, p.č. 1530, vše katastrální území Blansko, obec Blansko
Výtlačný řad Klepačov na pozemcích p.č. 505, p.č. 439/1, p.č. 504/1, p.č. 215/1, p.č. 55/6, p.č.
287/2, p.č. 288/2, p.č. 288/1, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko
Výtlačný řad Rudice na pozemcích p.č. 504/1, p.č. 1262, p.č. 510/1, p.č. 510/2, p.č. 508, vše
katastrální území Klepačov, obec Blansko a na pozemcích p.č. 1239/1, p.č. 1246, p.č. 1248, p.č.
1249, p.č. 1245, p.č. 1525, p.č. 1250, p.č. 1252, p.č. 1251, p.č. 1253, p.č. 1260, p.č. 1259, p.č.
1270/2, p.č. 1526, p.č. 1582, p.č. 1275, p.č. 1258, p.č. 1273, p.č. 1274, p.č. 1271, p.č. 1527/1, p.č.
1282, p.č. 1283, p.č. 1281, vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany a na pozemcích p.č.
1018, p.č. 1112, p.č. 1017/1, p.č. 1029/3, p.č. 1028/1, p.č. 1029/1, p.č. 1037, p.č. 1029/11, p.č. 1027,
p.č. 1026, p.č. 1025 a p.č. 1024, vše katastrální území Rudice u Blanska, obec Rudice
Přívodný řad Olomučany na pozemcích p.č. 1280, p.č. 1527/1, p.č. 1274, p.č. 1582, p.č. 1279, p.č.
1292, p.č. 1527/2, p.č. 1267, p.č. 1528, p.č. 1293/1, p.č. 1293/2, p.č. 1293/3, p.č. 1294, p.č. 1295/2,
p.č. 1297/4, p.č. 1297/16, p.č. 1297/2, p.č. 844, p.č. 1472, p. č. 847/3, p.č. 848/1, p.č. 849 a p.č. 850,
vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany
Přepojení vrtu na pozemcích p.č. 2682/5 katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice
Rekonstrukce vodojemu Větřák + propoje na pozemcích p.č. 2528/20, p.č. 2528/21, p.č. 2528/226,
p.č. 1370/1, vše katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice
Rekonstrukce úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č. 2664/5, p.č. 2664/6, p.č. 2664/7, p.č.
2664/8, p.č. 2664/9, p.č. 2664/10, p.č. 2664/11, p.č. 2664/12, p.č. 2664/13, p.č. 2664/14, p.č. 2664/15,
p.č. 2664/17, p.č. 2664/18, p.č. 2664/19, p.č. 2665/2 a p.č. 2666/51 vše katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice
Výtlačný řad kalu z úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č. 2664/6, p.č. 2664/5, p.č. 2664/12,
p.č. 2663/4, p.č. 2663/1, p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2, vše katastrální území Jedovnice, obec
Jedovnice
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Vodovodní řady obsahující stavební objekt :

 SO 01.1 Přívodný řad Klepačov
 SO 01.2 Výtlačný řad Klepačov
 SO 01.3 Výtlačný řad Klepačov
 SO 01.3 Výtlačný řad Rudice
 SO 01.4 Přívodný řad Olomučany
 SO 01.5 Propojovací řady v areálu vodojemu Větřák
 SO 01.6 Propojovací řady v areálu vodojemu Jedovnice
 SO 01.7 Výtlačný řad kalu z úpravny vody Jedovnice
 SO 01.8 Výtlačný řad z vrtu HV-1-17
SO 02 Čerpací stanice Punkva
SO 03 Vodojem Rudice v Hájcích
SO 04 Vodojem Větřák
SO 05 Úpravna vody Jedovnice
SO 06 Rušení nepotřebných objektů (nevyžaduje územní rozhodnutí)
SO 07 Přípojky NN
SO 08 Protlaky pod komunikacemi (zatažení chráničky )
SO 09 Opravy zpevněných komunikací (nevyžaduje územní rozhodnutí)
SO 10 Podchod pod železniční vlečkou (zatažení chráničky )
SO 11. Vrt Jedovnice HV-1-17 obsahující stavební objekt:
 SO 11.1 Vrt
 SO 11.2 Akumulační šachta nad vrtem
 SO 11.3 Oplocení
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Popis stavby:
Základním účelem akce je zabezpečit dostatečně množství pitné vody v odpovídající kvalitě pro
Městys Jedovnice a dalších až třináct obcí (Klepačov, Olomučany, Rudice, Lažánky, Ostrov u
Macochy, Senetářov, Lipovec, Holštejn, Kotvrdovice, Krasová, Kulířov, Krásensko, Vilémovice). Tato
opatření výhledově umožní odpojení vodních zdrojů nedostatečné kvality (Lipovec a Holštejn) a jejich
plné nahrazení, u dalších obcí (Olomučany, Lažánky, a výhledově Ostrov Krásensko a Kulířov) dojde
k posílení místního zdroje s možností jeho pozdější plné náhrady.
SO 01.1 PŘÍVODNÝ ŘAD KLEPAČOV Přívodný řad je navržen z PE 100 RC d225x20,5mm. Je
veden ze sídliště Písečná od místa napojení na stávající vodovodní řad DN 300 vedoucí z vdj Blansko
3000 k ČS Punkva, kde bude napojen na trubní vystrojení. Trasa je v délce 841 m vedena nejprve
v místní asfaltové komunikaci, parkovací ploše a nezpevněným terénem k vodoměrné šachtě
a respektuje architektonickou studii dostavby bytových domů v této lokalitě. Komunikace bude
opravena v rozsahu rýhy. Následně je trasa vedena nezpevněným terénem podél oplocení Obchodní
akademie Blansko a přechází do prudce svažitého lesního porostu.. V tomto úseku bude použito
třívrstvé potrubí PE 100 RC certifikované dle PAS 1075. Na pozemku p. č. 639/5 bude na přívodném
řadě osazena vodoměrná šachta s dálkovým vodoměrem s přenosem GPRS. Podrobné řešení bude
zapracováno v dalším stupni PD. Na pozemku parc. č. 1481/1 bude z přívodného řadu vysazená
odbočka s vodoměrnou šachtou. Podrobné řešení bude zapracováno v dalším stupni PD. Přívodný
řad bude dále bezvýkopově křížit železniční vlečku a krajskou komunikaci č.379 V asfaltové
odstavném parkovišti přechází k řece Punkvě, kterou bude křížit uložení podél stávajícího mostu na
vlastní konstrukci. Řad bude ukončen v ČS Punkva. Vodoměrná šachta bude provedena jako
monolitická ŽB vodotěsná konstrukce rozměrů 3,0 x 2,5 m.
SO 01.2 VÝTLAČNÝ ŘAD KLEPAČOV Výtlačný řad je navržen z TLT DN 150, je veden z ČS
Punkva, kde se napojuje na vnitřní vystrojení. Řad je ukončen před vdj VDJ Klepačov I, kde je
napojen na stávající potrubí DN 100 a provedena odbočka do vodojemu. Trasa v délce ca 1266 m je
vedena v asfaltové nebo zpevněné cestě, v obci částečně v nezpevněné ploše. Výstavbou výtlačného
řadu dojde 2x ke křížení místní komunikace, přičemž v ulici Na Milíři bude proveden bezvýkopově
a vodovodní potrubí bude umístěno v chráničce. Před vodojemem bude propojen na stávající vodovod
DN 100 vedoucí do vodojemu.
SO 01.3 VÝTLAČNÝ ŘAD RUDICE Výtlačný řad Rudice je navržen z TLT DN 150, je veden v délce
4480 m z vdj Klepačov II do vdj Rudice V Hájcích. Trasa řadu je vedena převážně podél lesní cesty
v majetku Masarykovy univerzity, zpravované ŠLP. V trase budou odstraněny stromy a náletové
dřeviny v rozsahu manipulačního pruhu. V k.ú. Rudice přechází do nezpevněného terénu a k areálu
vodojemu Rudice V Hájcích vede podél místní komunikace.
SO 01.4 PŘÍVODNÝ ŘAD OLOMUČANY Řad bude proveden z PE 100 RC d110x10,0mm v délce
1959 m. Je navržen na odbočení z Výtlačného řadu Rudice a vede podél lesních cest k Pile
Olomučany, odkud je dále veden podél krajské komunikace III. třídy č. 37922. V úseku délky 37 m
dojde k podélnému zásahu do krajské komunikace. Řad je ukončen ve vdj Olomučany II. Na okraji
obce je v nezpevněném terénu navržena armaturní šachta, ve které bude osazen redukční ventil
a odbočka pro přípojku pro pilu s vodoměrem a příslušnými uzávěry. Armaturní šachta bude
provedena jako monolitická ŽB vodotěsná konstrukce rozměrů 3,5 x 2,5 m. Armaturní šachta bude
kryta zemním násypovým tělesem, které bude okolní rostlý terén převyšovat a bude na něj plynule
navazovat svahy se sklony cca 1:1,5.
SO 01.5 PROPOJOVACÍ ŘADY V AREÁLU VDJ VĚTŘÁK Jedná se o propojovací potrubí na
stávající řad do Jedovnic I. tl. pásmo TLT DN 200 v délce 53 m, propoj na stávající vodovod III. tl.
pásmo PE 100 RC d160 v délce 60 m, propojovací potrubí na vodovod vedoucí do vdj Kotvrdovice PE
100 RC d160 v délce 9,0 m a propojovací potrubí na potrubí z ÚV Jedovnice TLT DN 200 v délce 7,0
m.
SO 01.6 PROPOJOVACÍ ŘADY V AREÁLU ÚV JEDOVNICE Jedná se o propojovací potrubí na
stávající řad vdj Větřák TLT DN 200 v délce 11 m, propoj na stávající vodovod výtlaku z vrtů I. PE 100
RC d160 v délce 66 m a propoj na stávající vodovod výtlaku z vrtů II. PE 100 RC d160 v délce 67 m.
Déle bude provedeno potrubí pro kal z kalové jímky PE 100 RC d75 v délce 55 m.
SO 01.7 VÝTLAČNÝ ŘAD KALU Z ÚV JEDOVNICE Výtlačný rad kalu je v délce 664 m navržen z PE
100 RC 75 x 6,8m a je veden ze stávající jímky odpadní vody v souběhu se stávajícím vodovodem
v lesním průseku k nezpevněné cestě a v lokalitě rekreačních chat je napojen na stávající tlakovou
kanalizaci PE d75.
SO 01.8 VÝTLAČNÝ ŘAD Z VRTU HV-1-17 Řad je navržen z PE100 d90x8,2 mm RC. Tento řad
umožní výtlak z nového vrtu HV-1-17 do společného výtlačného potrubí PVC d160 vedoucího do ÚV
Jedovnice.
SO 02 ČS PUNKVA V rámci tohoto objektu bude vybudována nová čerpací stanice. Objekt bude
umístěn na jižním okraji Blanska. Bude se jednat o monolitický železobetonový objekt tvořený
podzemní a nadzemní částí. Vnitřní rozměr čerpací stanice bude 3x4 m a výška atiky nad terénem
cca 3,3 m. Vstup do podzemní části bude pomocí žebříku. Nadzemní část objektu bude opatřena
kamenným obkladem (z nepravidelně štípaného lomového kamene). Objekt bude zastřešen plochou
střechou s krytinou z PVC střešní fólie. Do objektu je zavedena přípojka NN.
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SO 03 VDJ RUDICE (V HÁJCÍCH) V rámci tohoto objektu bude vybudován nový vodojem o objemu
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nádrží 2x150 m . Objekt bude postaven v místě stávajícího vodojemu na východním okraji obce
Rudice. Původní vodojem bude kompletně zdemolován (SO 06). Bude se jednat o monolitický
železobetonový objekt tvořený dvěma oddělenými podzemními akumulačními nádržemi čtvercového
půdorysu a z čela přidruženou dvoupodlažní armaturní komorou. Horní podlaží armaturní komory
bude vystupovat nad okolní terén a bude opatřeno kamennou fasádou (přizdívka z nepravidelně
štípaného lomového kamene na cementovou maltu). Zastřešeno bude sedlovou střechou s dřevěným
krovem a krytinou z pálených keramických tašek. Zbývající části objektu budou pod úrovní terénu,
část akumulačních nádrží vystupujících nad úroveň původního terénu bude kryta zemním násypovým
tělesem. Do objektu je zavedena přípojka NN. Areál vodojemu bude nově oplocen, součástí oplocení
bude vstupní brána. Mezi vstupní bránou a objektem bude dlážděná plocha.
SO 04 VDJ VĚTŘÁK V rámci tohoto objektu budou provedeny stavební úpravy v oploceném areálu
VDJ Větřák.
Vodojem: Objekt vodojemu se skládá ze dvou podzemních akumulačních nádrží, armaturní komory,
vstupní části armaturní komory a chlorovny. Vstupní část armaturní komory je z exteriéru přístupná
z úrovně terénu. V rámci stavebních úprav bude odbourána část chlorovny, střecha armaturní komory,
vstupní část armaturní komory a stropní panely nad nádrží. Vstupní část armaturní komory bude
stavebně upravena, tak aby z ní byl přístup do všech nádrží. Podzemní část armaturní komory bude
rozšířena tak, aby vyhovovala požadavkům technologického a trubního vystrojení. Stěny objektu
budou železobetonové monolitické. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem
s probarvenou fasádní omítkou a obkladovými pásky. Nadzemní část bude zastřešena pultovou
střechou. Do objektu je zavedena přípojka NN. Areál vodojemu bude nově oplocen, součástí oplocení
bude vstupní brána. Mezi vstupní bránou a objektem bude dlážděná plocha pro vjezd automobilu.
SO 05 ÚV JEDOVNICE
V rámci tohoto objektu bude provedena nová výstavba úpravny vody, nutné demolice jsou součástí
objektu SO 06. V areálu se nachází stávající úpravna vody, akumulační nádrž o objemu 400 m3
a čerpací stanice. Areál se nachází v obci Jedovnice v její severovýchodní části. Nová úpravna vody
bude vybudována jako dvoupodlažní monolitický železobetonový objekt obdélníkového půdorysu.
Objekt bude sestávat z podzemního a nadzemních podlaží. Nadzemní část bude mít stropní
konstrukci ve dvou úrovních – vyšší v místě filtrů. Nižší část bude izolována proti zemní vlhkosti
a zasypána zeminou. Vyšší část bude zastřešena plochou střechou s krytinou z PVC střešní fólie.
Objekt bude obložen gabionovými koši od úrovně terénu do výšky cca 4,5 m. Zbylá část fasády bude
opláštěn systémovou provětrávanou fasádou z vlnitého ocelového plechu v horizontálním kladení.
V objektu bude rozvedena pitná voda Odkanalizování objektu bude provedeno přes čerp. jímky
v podlaze armaturní komory. Areál vodojemu bude nově oplocen, součástí oplocení bude vstupní
brána. Mezi vstupní bránou a objektem bude dlážděná plocha pro vjezd automobilu.
SO 07 PŘÍPOJKY NN U stávajících objektů budou stávající přípojky NN. V rámci tohoto projektu
budou v souladu se všeobecnými požadavky E.ON Distribuce z areálu vodárenských objektů
vymístěny rozvaděče elektrárenského měření a pojistkové skříně. Nově budou osazeny vně oplocení,
popř. do oplocení a to tak, aby byly volně přístupné pracovníkům E.ON Distribuce. Vadné pojistkové
skříně a elektroměrové rozvaděče RE budou nahrazeny novými. U nových objektů budou zřízeny
nové přípojky NN. Trasy přípojek jsou vedeny v co největší míře v souběhu s navrhovanými
vodovodními řady.
Popis trasy přípojky NN k ČS Punkva
ČS Punkva bude napojena ze sloupu nízkého napětí č. 1, umístěného na pozemku č. 1481/1, k.ú.
Blansko. Na sloupu bude připravena provozovatelem distribuční sítě přípojková skříň SP100. Z této
skříně bude veden kabel AYKY-J 4x25 mm2 do rozvaděče elektrárenského měření RE1, umístěného
v blízkosti sloupu. Vedle RE1 bude umístěna pojistková skříň MP1, tyto skříně budou propojeny
rovněž kabelem AYKY-J 4x25 mm2. Z MP1 bude veden kabel AYKY-J 4x50 mm2 do pojistkové skříně
MP2, umístěné v blízkosti ČS Punkva. Z MP2 je pomocí kabelu AYKY-J 4x25 mm2 napájen rozvaděč
RMS1, umístěný uvnitř čerpací stanice. Kabelová přípojka bude vedena v souběhu s vodovodním
řadem.
Popis trasy přípojky NN k vrtu HV-1-17 Jedovnice V blízkosti vrtu bude osazen pilíř s pojistkovou
skříní, do které bude vedena přípojka NN. Přípojka NN bude uložena v souběhu s potrubím a bude
navazovat na rekonstruované rozvody NN v jímacím území, které budou vedeny ve stávajících
trasách.
SO 11 VRT HV-1-17 JEDOVNICE
SO 11.1 VRT HV-1-17 V lokalitě Jedovnice na pozemku p.č. 2682/5 v k.ú. Jedovnice bude proveden
posilující jímací hydrogeologický vrt hloubky 100 m pro potřeby posílení zásobování Městyse
Jedovnice pitnou vodou.
SO11.2 ARMATURNÍ ŠACHTA NAD VRTEM Nová armaturní šachta bude postavena v nezpevněné
ploše na pozemku 2682/5 k.ú. Jedovnice nad nově zhotoveným hydrogeologickým vrtem HV-1-17.
Šachta bude čtvercového půdorysu, o světlých rozměrech 3x3 m, síla stěn 250 mm. Nadzemní stěny
budou obloženy kamenným obkladem . Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonové
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dlažby do pískového lože. Mezi objektem elektrorozvaděče a armaturní šachty nad vrtem bude
položen chodník z betonové dlažby.
SO 11.3 OPLOCENÍ Areál vrtu bude oplocen (rozměr 10 x 10 m), součástí oplocení bude vstupní
brána.
II. stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby :
1. Stavba přívodného řadu Klepačov celkové délky 841 m , bude umístěna na pozemcích na
pozemcích p.č. 707/1, p.č. 639/29, p.č. 642/2, p.č. 642/3, p.č. 642/11, p.č. 642/13, p.č. 639/5, p.č.
639/39, p.č. 1484, p.č. 1483, p.č. 1480/1, p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1. p.č. 1516/2, p.č.
1519, p.č. 1521, p.č. 1530, vše katastrální území Blansko, obec Blansko .
2. Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 707/39 ve vzdálenosti
14,7 m, od pozemku p.č. 646/2 ve vzdálenosti 3,8 m, od pozemku 639/5 ve vzdálenosti 22,0 - 23,1
m, od pozemku p.č. 639/28 ve vzdálenosti 7,1 m, od pozemku p.č. 1458/2 ve vzdálenosti 2,7 – 2,6
m, od pozemku p.č. 1483 ve vzdálenosti 4,4 – 1,2 m, od pozemku p.č. 639/33 ve vzdálenosti 10,2
m, od pozemku p.č. 1482/1 ve vzdálenosti 17,7 m, od pozemku p.č. 1480/1 ve vzdálenosti 13,0 –
40,2 m, od pozemku p.č. 1516/8 ve vzdálenosti 3,5 – 9,0 m, od pozemku p.č. 1521 ve vzdálenosti
1,7 – 4,3 m, vše k.ú. Blansko, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je
umístění stavby okótováno.
3. Stavba výtlačného řadu Klepačov celkové délky 1266 m , bude umístěna na pozemcích p.č. 505,
p.č. 439/1, p.č. 504/1, p.č. 215/1, p.č. 55/6, p.č. 287/2, p.č. 288/2, p.č. 288/1, vše katastrální území
Klepačov, obec Blansko.
4. Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 504/1 ve vzdálenosti
2,1 – 4,1 m, od pozemku p.č. 439/3 ve vzdálenosti 1,4 – 2,0 m, od pozemku p.č. 71 ve
vzdálenosti 4,2 m, od pozemku p.č. 76 ve vzdálenosti 5,2 m, od pozemku p.č. 81 ve vzdálenosti
3,7 m, od pozemku p.č. 88 a p.č. 93 ve vzdálenosti 4,4 m, od pozemku p.č. 96/1 a p.č. 99/1 ve
vzdálenosti 5,2 m, od pozemku st.p.č. 104 a p.č. 109 ve vzdálenosti 4,2 m, od pozemku p.č. 113
a st.p.č. 114 ve vzdálenosti 5,2 m, od pozemku p.č. 116/1 a p.č. 119 ve vzdálenosti 5,5 m, od
pozemku p.č. 116/1 a p.č. 119 ve vzdálenosti 5,5 m, od pozemku p.č. 122 ve vzdálenosti 5,7 m, od
pozemku p.č. 130 ve vzdálenosti 5,1 m, od pozemku st.p.č. 152 a p.č. 149/1 ve vzdálenosti 4,6 m,
od pozemku st.p.č. 167 ve vzdálenosti 4,6 m, od pozemku p.č. 176 ve vzdálenosti 5,6 m, od
pozemku p.č. 179 ve vzdálenosti 4,4 m, od pozemku p.č. 190/13 ve vzdálenosti 4,7 m, od pozemku
p.č. 190/1 ve vzdálenosti 3,5 m, od pozemku p.č. 287/1 ve vzdálenosti 6,3 m, od pozemku p.č.
215/1 ve vzdálenosti 1,1 – 3,5 m, vše k.ú. Klepačov, jak je zakresleno v situačním výkresu
v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
5. Stavba výtlačného řadu Rudice celkové délky 4480,0 m, bude umístěna na pozemcích p.č.
504/1, p.č. 1262, p.č. 510/1, p.č. 510/2, p.č. 508, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko
a na pozemcích p.č. 1239/1, p.č. 1246, p.č. 1248, p.č. 1249, p.č. 1245, p.č. 1525, p.č. 1250, p.č.
1252, p.č. 1251, p.č. 1253, p.č. 1260, p.č. 1259, p.č. 1270/2, p.č. 1526, p.č. 1582, p.č. 1275, p.č.
1258, p.č. 1273, p.č. 1274, p.č. 1271, p.č. 1527/1, p.č. 1282, p.č. 1283, p.č. 1281, vše katastrální
území Olomučany, obec Olomučany a na pozemcích p.č. 1018, p.č. 1112, p.č. 1017/1, p.č.
1029/3, p.č. 1028/1, p.č. 1029/1, p.č. 1037, p.č. 1029/11, p.č. 1027, p.č. 1026, p.č. 1025 a p.č.
1024, vše katastrální území Rudice u Blanska, obec Rudice.
6. Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 510/1 k.ú. Klepačov ve
vzdálenosti 7,8 – 08 m, od pozemku p.č. 1262 ve vzdálenosti 8,5 – 5,1 m, od pozemku p.č. 1246
ve vzdálenosti 3,7 – 6,3 m, od pozemku p.č. 1249 ve vzdálenosti 3,2 – 7,1 m, od pozemku p.č.
1250 ve vzdálenosti 5,0 – 6,3 m, od pozemku p.č. 1251 ve vzdálenosti 4,2 – 6,0 m, od pozemku
p.č. 1260 ve vzdálenosti 8,6 – 5,1 m, od pozemku p.č. 1270/2 ve vzdálenosti 1,7 – 3,5 m, od
pozemku p.č. 1271 ve vzdálenosti 7,0 – 20,1 m, od pozemku p.č. 1275 ve vzdálenosti 7,6 - 12,1
m, od pozemku p.č. 1276 ve vzdálenosti 8,2 m, od pozemku p.č. 1283 ve vzdálenosti 5,4 – 8,8
m, od pozemku 1288 ve vzdálenosti 0,6 – 2,6 m, vše k.ú. Olomučany, od pozemku p.č. 1029/2 ve
vzdálenosti 169 – 49,0 m, od pozemku p.č. 1029/3 ve vzdálenosti 11,7 m , od pozemku p.č. 1028/2
ve vzdálenosti 4,8 m, od pozemku p.č. 1028/1 ve vzdálenosti 9,8 m, od pozemku p.č. 1029/10
v nejširším místě ve vzdálenosti 12,6 m v nejužším místě ve vzdálenosti 1,9 m, od pozemku p.č.
1029/9 ve vzdálenosti 2,3 m, vše k.ú. Rudice u Blanska, obec Rudice, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
7. Stavba přívodného řadu Olomučany celkové délky 1959 m, bude umístěna na pozemcích p.č.
1280, p.č. 1527/1, p.č. 1274, p.č. 1582, p.č. 1279, p.č. 1292, p.č. 1527/2, p.č. 1267, p.č. 1528, p.č.
1293/1, p.č. 1293/2, p.č. 1293/3, p.č. 1294, p.č. 1295/2, p.č. 1297/4, p.č. 1297/16, p.č. 1297/2, p.č.
844, p.č. 1472, p. č. 847/3, p.č. 848/1, p.č. 849 a p.č. 850, vše katastrální území Olomučany, obec
Olomučany
8. Stavba bude umístěna od společné hranice sousedního pozemku p.č. 1285 ve vzdálenosti 4,4 –
8,6 m, od pozemku p.č. 1472 ve vzdálenosti 5,7 – 31,0 m, od pozemku p.č. 1292 ve vzdálenosti
4,0 – 5,7 m, od pozemku p.č. 1293/1 bude umístěna ve vzdálenosti 3,8 – 7,3 m, od pozemku p.č.
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774/2 ve vzdálenosti 7,1 m, od pozemku p.č. 1472 ve vzdálenosti 0,8 – 2,4 m, od pozemku p.č.
1299 ve vzdálenosti 11,2 – 12,4 m, od pozemku p.č. 851/2 ve vzdálenosti 11,5 – 9,3 m, od
pozemku p.č. 843/13 ve vzdálenosti 5,3 – 19,7 m, vše katastrální území Olomučany, obec
Olomučany, , jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby
okótováno.
9. Stavba propojovacího řadu v areálu VDJ Větřák bude umístěna na pozemcích na pozemcích p.č.
2528/20, p.č. 2528/21, p.č. 2528/226, p.č. 1370/1, vše katastrální území Jedovnice, obec
Jedovnice. Propojovací řad bude umístěn od jižní strany oplocení areálů ve vzdálenosti od 0,5 do
2,2 m, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby
okótováno.
10. Stavba propojovacích řadu v areálu ÚV Jedovnice bude umístěna na pozemcích p.č. 2664/5, p.č.
2664/6, p.č. 2664/7, p.č. 2664/8, p.č. 2664/9, p.č. 2664/10, p.č. 2664/11, p.č. 2664/12, p.č.
2664/13, p.č. 2664/14, p.č. 2664/15, p.č. 2664/17, p.č. 2664/18, p.č. 2664/19, p.č. 2665/2 a p.č.
2666/51, vše katastrální území Jedovnice. Stavba bude umístěna od společné hranice se
sousedním pozemkem p.č. 2666/55 ve vzdálenosti 22,0 – 22,7 m, od pozemku p.č. 2666/54 ve
vzdálenosti 25,8 m, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění
stavby okótováno.
11. Stavba výtlačného řadu kalu z ÚV Jedovnice bude umístěna na pozemcích p.č. 2664/6, p.č.
2664/5, p.č. 2664/12, p.č. 2663/4, p.č. 2663/1, p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2, vše katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice. Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním
pozemkem p.č. 2541 ve vzdálenosti 3,7 m, od pozemku p.č. 2551/2 ve vzdálenosti 7,0 m, od
pozemku p.č. 2663/6 ve vzdálenosti 6,9 – 6,8 m, od pozemku p.č. 2663/2 ve vzdálenosti 3,5 – 6,3
m, od pozemku p.č. 2663/3 v nejužším místě ve vzdálenosti 6,1 m a v nejširším místě ve
vzdálenosti 71,7 m, od pozemku p.č. 2662/4 ve vzdálenosti 27,4 – 30,6 m, od pozemku p.č.
2666/57 ve vzdálenosti 26,6 m , jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je
umístění stavby okótováno.
12. Stavba výtlačného řadu z vrtu HV-1-17 je umístěna na pozemku p.č. 2682/5 k.ú. Jedovnice.
Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 2683/5 ve vzdálenosti
14,0 m, od pozemku p.č. 2682/6 ve vzdálenosti 10,1 m, vše k.ú. Jedovnice, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
13. Stavba čerpací stanice Punkva bude umístěna na pozemku p.č. 505 k.ú. Blansko,
a to v jeho
severní části. Stavba bude umístěna na společné hranici se sousedním pozemkem p.č. 1530, od
pozemku p.č. 504/1 bude umístěna ve vzdálenosti 3,7 m, vše k.ú. Blansko, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
14. Stavba čerpací stanice bude samostatně stojící, železobetonový objekt, tvořený podzemní
a nadzemní částí, půdorysného rozměru 3,8 x 3,8 m, zastřešený plochou střechou, výška atiky
+ 3,3 m od podlahy nadzemní části. Celý objekt bude obložen kamenem.
15. Stavba vodojemu Rudice (v Hajcích) bude umístěna v stávajícím oploceném areálu , na pozemcích
p.č. 1024 a p.č. 1025, vše katastrální území Rudice u Blanska, na místě stávajícího vodojemu.
Stavba bude umístěna od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 1022/26 v nejužším
místě ve vzdálenosti 9,8 m a v nejširším místě 12,3 m, od pozemku p.č. 1026 ve vzdálenosti od
12,3 – 11,8 m, vše k.ú. Rudice u Blanska, , jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku
1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
16. Stávající vodojem bude odstraněn. Stavba nového vodojemu bude samostatně stojící, monolitický
železobetonový objekt, tvořený podzemním podlažím půdorysného tvaru „T“ a rozměru 14,9 x 9,6
+ 6,6 x 4,5 m, nadzemním podlažím půdorysného rozměru 7,2 x 7,0 m. Objekt bude zastřešen
sedlovou střechou , výška střešního hřebene + 5,081 m od podlahy 1.NP. Fasáda bude tvořena
přizdívkou ze štípaného lomového kamene, střešní krytina v barvě šedohnědé. Areál bude nově
oplocen.
17. Stavba vodojemu Větřák umístěna bude v stávajícím oploceném areálu,
na pozemcích p.č.
2528/20, p.č. 2528/21 a p.č. 2528/226, vše katastrální území Jedovnice. Stavba bude umístěna od
společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 1370/7 ve vzdálenosti 2,7 m, od jižní strany
oplocení v nejširším místě ve vzdálenosti 5,9 m, od pozemku p.č. 2528/19 ve vzdálenosti 19,5 m,
od pozemku p.č. 2528/3 a p.č. 2528/4 ve vzdálenosti 2,1 m, od pozemku p.č. 2528/5 4,0 – 4,5 m,
vše k.ú. Jedovnice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění
stavby okótováno.
18. Na stávajícím vodojemu bude odstraněno nadzemní podlaží, půdorys podzemního podlaží bude
rozšířen jihovýchodním směrem, přístavba podzemní části je navržena půdorysného tvaru „L“
a max. půdorysný rozměr 14,1 x 12,35 m. Nadzemní část objektu je navržena půdorysného tvaru
„T“ a m rozměru 6,5 x 9,25 + 3,2 x 32 m. Objekt je navržen z prefabrikovaných panelů, zastřešený
dvěma pultovými střechami , k sobě orientovanými kolmo. Výška střešního hřebene + 4,861 m .
Obvodové zdivo bude opatřen omítkou. Areál bude nově oplocen.
19. Stavba úpravny vody Jedovnice umístěna bude v stávajícím oploceném areálu , na pozemcích
2664/1, p.č. 2664/17, p.č. 2664/14, p.č. 2664/10, p.č. 2664/6, p.č. 2664/5, p.č. 2664/15, p.č.
2664/13 a p.č. 2664/12, vše katastrální území Jedovnice. Stavba bude umístěna od východního
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rohu oplocení ve vzdálenosti 28,0 m, od severovýchodní strany oplocení ve vzdálenosti 2,8 – 2,5
m, od severního rohu oplocení ve vzdálenosti 5,8 m, jak je zakresleno v situačním výkresu
v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
20. Úpravna vody bude samostatně stojící monolitický železobetonový objekt, tvořený podzemním
podlažím půdorysného a nadzemním podlažím půdorysného rozměru 19,1 x 16,0 m. Objekt bude
zastřešen plochou střechou , výška střešního hřebene + 5,081 m od podlahy 1.NP. Fasáda bude
tvořena přizdívkou ze štípaného lomového kamene, střešní krytina v barvě šedohnědé. Areál
bude nově oplocen. Hloubka stavby pod terénem: 11,37 m, výška stavby nad terénem 3,6 m .
Objekt bude obložen gabionovými koši od úrovně terénu do výšky cca 4,5 m. Zbylá část fasády
bude opláštěn systémovou provětrávanou fasádou z vlnitého ocelového plechu v horizontálním
kladení.
21. Stavba přípojky NN k čerpací stanici Punkva , celkové délky 250 m bude umístěna v trase
přívodního řadu Klepačov na pozemcích p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1, p.č. 1519, p.č. 1521,
p.č. 1530, vše katastrální území Blansko a na pozemku p.č. 505, katastrální území Klepačov..
22. Stavba přípojky NN k vrtu HV-1-17 Jedovnice, celkové délky 130 m, bude umístěna v trase
výtlačného řadu , na pozemku p.č. 2682/5 katastrální území Jedovnice.
23. Stavba vrtu HV-1 hloubky 100 m , bude umístěna na pozemku p.č. 2682/5 katastrální území
Jedovnice . Nad vrtem bude provedena šachta půdorysného rozměru 3,5 x 3,5 m. Prostor vrtu
bude oplocen . Stavba vrtu bude umístěna od severovýchodního rohu oplocení ve vzdálenosti 5,9
m, od jihovýchodního rohu oplocení ve vzdálenosti 6,3 m, od jihozápadního rohu oplocení ve
vzdálenosti 5,8 m, od severozápadního rohu oplocení ve vzdálenosti 5,8 m, jak je zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde je umístění stavby okótováno.
24. Stavba oplocení vrtu HV-1-17 bude umístěno na pozemku p.č. 2682/5 katastrální území Jedovnice
Oplocení je navrženo půdorysného rozměru 10,0 x 10,0 m, součástí oplocení bude vstupní brána.
Oplocení bude umístěno od společné hranice se sousedním pozemkem p.č. 2678/26 a p.č.
2678/25 ve vzdálenosti 72,1 m, od pozemku p.č. 2683/5 ve vzdálenosti 14,0 m, od pozemku p.č.
2673/1 ve vzdálenosti 95,8 – 98,0 m, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 1000, kde
je umístění stavby okótováno.
25. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemků : pro
přívodní řad Klepačov p.č. 707/1, p.č. 639/29, p.č. 642/2, p.č. 642/3, p.č. 642/11, p.č. 642/13, p.č.
639/5, p.č. 639/39, p.č. 1484, p.č. 1483, p.č. 1480/1, p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1. p.č.
1516/2, p.č. 1519, p.č. 1521, p.č. 1530, vše katastrální území Blansko, obec Blansko , pro
výtlačný řad Klepačov p.č. 505, p.č. 439/1, p.č. 504/1, p.č. 215/1, p.č. 55/6, p.č. 287/2, p.č. 288/2,
p.č. 288/1, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko, pro Výtlačný řad Rudice p.č. 504/1, p.č.
1262, p.č. 510/1, p.č. 510/2, p.č. 508, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko , p.č.
1239/1, p.č. 1246, p.č. 1248, p.č. 1249, p.č. 1245, p.č. 1525, p.č. 1250, p.č. 1252, p.č. 1251, p.č.
1253, p.č. 1260, p.č. 1259, p.č. 1270/2, p.č. 1526, p.č. 1582, p.č. 1275, p.č. 1258, p.č. 1273, p.č.
1274, p.č. 1271, p.č. 1527/1, p.č. 1282, p.č. 1283, p.č. 1281, vše katastrální území Olomučany,
obec Olomučany , p.č. 1018, p.č. 1112, p.č. 1017/1, p.č. 1029/3, p.č. 1028/1, p.č. 1029/1, p.č.
1037, p.č. 1029/11, p.č. 1027, p.č. 1026, p.č. 1025 a p.č. 1024, vše katastrální území Rudice
u Blanska, obec Rudice, pro Přívodný řad Olomučany p.č. 1280, p.č. 1527/1, p.č. 1274, p.č.
1582, p.č. 1279, p.č. 1292, p.č. 1527/2, p.č. 1267, p.č. 1528, p.č. 1293/1, p.č. 1293/2, p.č. 1293/3,
p.č. 1294, p.č. 1295/2, p.č. 1297/4, p.č. 1297/16, p.č. 1297/2, p.č. 844, p.č. 1472, p. č. 847/3, p.č.
848/1, p.č. 849 a p.č. 850, vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany, pro Přepojení vrtu
p.č. 2682/5 katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice , pro Rekonstrukci vodojemu Větřák +
propoje p.č. 2528/20, p.č. 2528/21, p.č. 2528/226, p.č. 1370/1, vše katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, pro Rekonstrukci úpravny vody Jedovnice p.č. 2664/5, p.č. 2664/6, p.č. 2664/7,
p.č. 2664/8, p.č. 2664/9, p.č. 2664/10, p.č. 2664/11, p.č. 2664/12, p.č. 2664/13, p.č. 2664/14, p.č.
2664/15, p.č. 2664/17, p.č. 2664/18, p.č. 2664/19, p.č. 2665/2 a p.č. 2666/51 vše katastrální území
Jedovnice, obec Jedovnice, pro Výtlačný řad kalu z úpravny vody Jedovnice p.č. 2664/6, p.č.
2664/5, p.č. 2664/12, p.č. 2663/4, p.č. 2663/1, p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2, vše katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice
26. Pro projektovou přípravu stavby a provedení stavby umístěné tímto územním rozhodnutím je
třeba:
Pro stavbu (mimo st. objekt SO 07 přípojky NN a st. objekt SO 11.3 oplocení) , stavební
povolení dle § 115
stavebního zákona. Projektová dokumentace bude zpracována
oprávněnou osobou v oboru vodohospodářských staveb a bude mít náležitosti dle vyhl.
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žádost o stavební povolení bude mít náležitosti dle
§ 110 stavebního zákona a dle vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona . Stavbu bude povolovat příslušný úřad – MěÚ Blansko , odbor životního
prostředí
- stavby - st. objekt SO 07 Přípojky NN a st. objekt SO 11.3 Oplocení – splňují ustanovení
§ 103 odst. 1 stavebního zákona (uvedená v závorkách) a není pro ně vyžadováno stavební
povolení ani ohlášení. S provedením těchto staveb je možno započít po nabytí právní moci
tohoto územního rozhodnutí.
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27. Další požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a ochrany práv a právem
chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem:
•
Stanovisko – Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1, 678
01 Blansko ze dne 16.8.2017 pod č.j.: MBK 29599/2017/ŽP/Su
s odpady vzniklými během realizace dané stavby bude nakládáno v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství. O bezpečné likvidaci odpadů musí mít stavebník
(stavební dodavatel) doklady, které na vyžádání předloží oprávněným orgánům na
úseku životního prostředí či ke kolaudaci stavby
dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou chráněny před
poškozením v souladu s normou ČSN 839061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích
při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a zatravňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému
lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky (např. ukládáním odpadů,
stavebních materiálů, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby apod.)
jakákoliv změna oproti předloženému projektu bude e zdejším orgánem ochrany přírody
předem projednána
musí být dodržována příslušná ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
•
Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko ze dne 23.8.2017 pod č.j.: MBK 30813/2017/ŽP/Su
ve věci bude před vydáním stavebního povolení vydáno rozhodnutí o dočasném
odnětí částí stavbou dotčených lesních pozemků , a to v šířce a délce pruhu nezbytné
pro realizaci stavby
budou dodrženy podmínky správců dotčených lesních pozemků, a to Lesy ČR, s.p.,
Lesní správy Černá Hora uvedené v dopise ze dne 31.7.2017 a Mendelovy univerzity v
Brně, Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny uvedené v dopise ze dne 28.8.2017
č.j.: 10764/2017-43660-Pro
v průběhu realizace a užívání stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně
pozemků určených k plnění funkcí uvedených v § 13 a 14 lesního zákona
stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace
•
Závazné stanovisko – Městský úřad Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám.
Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 22.9.2017 pod č.j.: MBK 34646/2017
- při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky
- dřeviny které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před
poškozením v souladu s normou ČSN 839061 – ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích
- kácení dřevin na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, za
pokácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadby před ukončením stavby
- při realizaci vrtu HV-1-17, přípojky NN a sdělovacího kabelu na pozemku p.č. 2682/8 v k.ú.
Jedovnice (dále jen „vrt“) nedojde k poškození břehových porostů vodního toku Rakovec.
Pozemek p.č. 2682/5 v k.ú. Jedovnice bude uveden po realizaci vrtu do původního stavu
(terénní úpravy nebudou prováděny mimo místo stavby)
- přebytečný výkopový materiál ze stavby nebude ukládán do VKP
- stavba bude provedena dle dokumentace zpracované projekční firmou AQUA PROCON,
č. zak. 11458716-11 (dále je „projekt“)
- jakákoliv změna oproti předloženému projektu musí být zdejším orgánem ochrany přírody
předem projednána
•
Závazné stanovisko – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, pracoviště nám.
Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 18.10.2017 pod č.j.: MBK 37636/2017/681
- Za trvalý zábor zemědělské půdy na pozemku parc. č. 2528/20, 2528/21, 2528/226
v katastrálním území Jedovnice
bude pro uvedenou stavbu o výměře 0,0918 ha,
stavebníkovi (případně jeho právnímu nástupci) předepsán ve smyslu ustanovení
§ 11 zákona odvod.
- Podle přílohy č. 4 vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění pozdějších
předpisů, je základní cena zemědělských pozemků s BPEJ (bonitovanou půdně
ekologickou jednotkou):
- 5.26.01 stanovena ve výši 8,28 Kč.
- Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
jsou pozemky s přiřazenou BPEJ:
- 5.26.01 zařazeny do III. třídy ochrany, při výpočtu byl použit koeficient třídy ochrany 4
Při výpočtu nebyla použita ekologická váha vlivu podle části B zákona .
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Plán rekultivace není třeba předkládat, jedná se o trvalé odnětí zemědělské půdy
ze ZPF
V souladu s ust. §9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF vymezuje
pouze orientačně ( na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši 30 404,- Kč
- Konečná výše odvodu bude stanovena podle § 11 odst. 2 zákona.
Odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF se dle ust. §11 b odst. 1 zákona platí
jednorázově.
Povinný k platbě odvodů je povinen postupovat dle :
§ 11 odst. 4 písm a) -doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas
s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§21), a to do 1 roku ode dne jeho
platnosti,
§ 11 odst. 4 písm. b) -písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení
další etapy záměru, a to nejpozději do 15ti dnů před zahájením
§ 11 odst. 5 - Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu
způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této
změny.
§ 11 odst. 6 - Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný
k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou
nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů
uložena novému povinnému.
- Před započetím stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy, dle zpracovaného
2
projektu bilance skrývky ornice. Skrývka bude provedena
z plochy 9182 m do
3
hloubky 0,30 m, celkem bude skryto cca 2757 m . Sejmutá ornice bude uložena na
mezideponii části pozemku v blízkosti výstavby . Bude udržována v bezplevelném stavu
a chráněna proti zcizení. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložení,
rozprostřením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev se povede
pracovní deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti
a účelnosti využívání těchto zemin. Po ukončení výstavby bude
zajištěno hospodárné využití sejmutých kulturních vrstev půdy, budou využity na
ozelenění, na terénní a sadové úpravy pozemků dotčených výstavbou . Pokud v rámci
výstavby dojde k rozsáhlejším terénním úpravám pozemku, musí být provedena
dočasná skrývka ornice, ošetřena výše uvedeným způsobem s následně vrácena
a rozprostřena na pozemek
- Zemědělská půda nesmí být odňata zemědělské výrobě dříve, než nabude právní moci
rozhodnutí (stavební povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka,
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko vyřadí
zastavěnou a zpevněnou část pozemku parc. č. 2528/20, 2528/21, 2528/226
v katastrálním území Jedovnice ze zemědělského půdního fondu.
• Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné
oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko ze dne 26.9.2017
pod č.j.:
SR/0378/2017-2
- jakákoliv použitá technika bude zabezpečena proti úniku ropných látek
- trvalé deponie výkopové zeminy budou zákonně likvidovány a nebudou ukládány na
)území CHKO Moravský kras
- výkopové práce budou na vyznačeném úseku na mapě (viz. příloha) probíhat od srpna do
února z důvodu ochrany živočichů
- v případě objevení zimujících obojživelníků nebo plazů v průběhu výkopových prací je
nutné kontaktovat pracovníky Agentury
- Agentuře bude s minimálním 7 denním předstihem oznámen začátek prací a ukončení
prací nejlépe e-mailem na adresu: marie.kotyzova@nature.cz (případně na tel.:
725 044 051)
- Agentura žádá vyřazení nefunkčního vodovodu od Staré Huti k přečerpávací stanici
v Rudici ze stávajícího vodovodního řadu
• Závazné stanovisko – Drážní úřad, stavební sekce, územní odbor Olomouc, Nerudova 1,
779 00 Olomouc ze dne 13.9.2017 pod č.j.: DUCR-52388/17/KI
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem
- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
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-

na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo jinak mohly ohrozit provoz dráhy
- při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat
s vlastníkem a provozovatelem dráhy
- stavebník dodrží podmínky vyjádření provozovatele vlečky– BF Logistics, s.r.o.,
Beranových 65, 199 02 Praha , zn.: Po – 171/2017 z 31.8.2017
• Závazné stanovisko – Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ,
Cejl 13, 601 42 Brno ze dne 12.10.2017 pod č.j.: SBS 34148/2017/OBÚ-01/2
- při realizaci vrtané studny s délkou vrtu nad 30,0 m se jedná o činnost prováděnou
hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
pro vrtné práce musí být vypracován projekt a technický postup v souladu s § 23
odst. 1) vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
který smí být vypracován jako společný pro skupinu vrtů s obdobnými poměry
- projektové dokumentace týkající se činnosti prováděné hornickým způsobem
ve
smyslu ustanovení § 20 zákona č. 61/1988 Sb., musí být vypracována odborně
způsobilou osobou – báňským projektantem s platným osvědčením (§ 2 odst. 2,
písm. e) a § 6 vyhl. č. 298/2005 Sb.), který je odpovědný za správnost, celistvost a úplnost
jím zpracované projektové dokumentace (
§ 5b zákona č. 61/1988 Sb.). Náležitosti
projektu vrtu jsu uvedeny v příloze č. 1 vyhl.č. 239/1998 Sb.
- realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem může pouze fyzická či
právnická osoba – organizace podle § 5 odst. 2 zák.č. 61/1988 Sb., které bylo
orgánem státní báňské správy vydáno oprávnění k činnosti prováděné hornický
způsobem (viz. § 1 odst. 1,2 vyhl. ČBÚ č. 15/1995 Sb.)
- oprávněná organizace musí na Obvodním báňském úřadě pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského ohlásit zahájení a ukončení činnosti prováděné
hornickým způsobem v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 a § 11 vyhlášky č.
104/19988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů
• Vyjádření – Archeologický ústav AV ČR ,Brno v.v.i. Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne
18.10.2017 pod č.j.: ARUB/4376/17
- stavebník je de § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu akademie
věd ČR Brno, v. v.i. , a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného
archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody
uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou
organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením
§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
28. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků inženýrských sítí,
které se týkají jejich ochrany :
• Vyjádření o existenci – E.ON Servisní , s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám.
1588/2, 797 27 Prostějov ze dne 17.8.2017 pod č.j.: D8610 - 16198886
• Souhlas se stavbou a s činností v ochranném pásmu - E.ON Česká republika, s.r.o.,
Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov ze dne 10.10.2017
pod č.j.: J34768 - 16210140
• Vyjádření - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
ze dne 14.8.2017 pod č.j.: 689845/2017
• Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)
Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 18.10.2017
pod č.j.: 689845/17-POS
• Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680
19 Boskovice ze dne 17.8.2017 pod č.j.: GR 882/Král/17
• Stanovisko – GridServices, , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 5.9.2017
pod č.j.: 5001567535
• Stanovisko – Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Komenského 2, 678 01 Blansko ze dne 15.8.2017 pod č.j.: 13 266/2017 - TSÚ/DoZd
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Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, Bezručova 31, 678 01 Blansko ze dne 29.8.2017 pod č.j.: KRPB-1950802/ČJ-2017-060106-TES
Vyjádření – Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 19.9.2017 pod č.j.:
PM045046/2017-203/Vrab
Vyjádření – Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny
175, 679 05 Křtiny ze dne 28.6.2017 pod č.j.: 10764/2017-43660-Pro
Vyjádření – Lesy České republiky, s.p., lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21
Černá Hora ze dne 31.7.2017 pod č.j.: LCR 144/001724/2017
Souhlas - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze
dne 6.10.2017 pod č.j.: PM056702/2017-ZDMaj/Bru
Vyjádření – BF Logistics, s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha ze dne 31.8.2017 pod č.j.:
Po – 171/2017

Toto územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci . Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže v této lhůtě:
- Bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů
- Vznikne na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době jeho platnosti právo stavební záměr realizovat
- Bude na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době
jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti
- Bude prokazatelně zahájena alespoň jedna stavba nevyžadující stavební povolení či ohlášení
Odůvodnění :
Žadatel – „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČ: 494 68 952, se sídlem 17. listopadu 14,
680 19 Boskovice - podal dne 2.8.23017 u Stavebního úřadu Jedovnice návrh na vydání územního
rozhodnutí
o umístění stavby: „ Pitná voda Jedovnicko “ obsahující přívodní řad Klepačov na
pozemcích p.č. 707/1, p.č. 639/29, p.č. 642/2, p.č. 642/3, p.č. 642/11, p.č. 642/13, p.č. 639/5, p.č.
639/39, p.č. 1484, p.č. 1483, p.č. 1480/1, p.č. 1481/1, p.č. 1516/7, p.č. 1516/1. p.č. 1516/2, p.č. 1519,
p.č. 1521, p.č. 1530, vše katastrální území Blansko, obec Blansko a na pozemcích p.č. 505, p.č.
439/1, p.č. 504/1, p.č. 215/1, p.č. 55/6, p.č. 287/2, p.č. 288/2, p.č. 288/1, vše katastrální území
Klepačov, obec Blansko, Výtlačný řad Rudice na pozemcích p.č. 504/1, p.č. 1262, p.č. 510/1, p.č.
510/2, p.č. 508, vše katastrální území Klepačov, obec Blansko a na pozemcích p.č. 1239/1, p.č.
1246, p.č. 1248, p.č. 1249, p.č. 1245, p.č. 1525, p.č. 1250, p.č. 1252, p.č. 1251, p.č. 1253, p.č. 1260,
p.č. 1259, p.č. 1270/2, p.č. 1526, p.č. 1582, p.č. 1275, p.č. 1258, p.č. 1273, p.č. 1274, p.č. 1271, p.č.
1527/1, p.č. 1282, p.č. 1283, p.č. 1281, vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany a na
pozemcích p.č. 1018, p.č. 1112, p.č. 1017/1, p.č. 1029/3, p.č. 1028/1, p.č. 1029/1, p.č. 1037, p.č.
1029/11, p.č. 1027, p.č. 1026, p.č. 1025 a p.č. 1024, vše katastrální území Rudice u Blanska, obec
Rudice, Přívodný řad Olomučany na pozemcích 1280, p.č. 1527/1, p.č. 1274, p.č. 1582, p.č. 1279,
p.č. 1292, p.č. 1527/2, p.č. 1267, p.č. 1528, p.č. 1293/1, p.č. 1293/2, p.č. 1293/3, p.č. 1294, p.č.
1295/2, p.č. 1297/4, p.č. 1297/16, p.č. 1297/2, p.č. 844, p.č. 1472, p. č. 847/3, p.č. 848/1, p.č. 849 a
p.č. 850, vše katastrální území Olomučany, obec Olomučany, Přepojení vrtu na pozemcích p.č.
2682/5 katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice , Rekonstrukce vodojemu Větřák + propoje na
pozemcích p.č. 2528/20, p.č. 2528/21, p.č. 2528/226, p.č. 1370/1, vše katastrální území Jedovnice,
obec Jedovnice, Rekonstrukce úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č. 2664/5, p.č. 2664/6, p.č.
2664/7, p.č. 2664/8, p.č. 2664/9, p.č. 2664/10, p.č. 2664/11, p.č. 2664/12, p.č. 2664/13, p.č. 2664/14,
p.č. 2664/15, p.č. 2664/17, p.č. 2664/18, p.č. 2664/19, p.č. 2665/2 a p.č. 2666/51 vše katastrální
území Jedovnice, obec Jedovnice, Výtlačný řad kalu z úpravny vody Jedovnice na pozemcích p.č.
2664/6, p.č. 2664/5, p.č. 2664/12, p.č. 2663/4, p.č. 2663/1, p.č. 2547/9, p.č. 2068, p.č. 2551/2, vše
katastrální území Jedovnice, obec Jedovnice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné, stavební úřad zahájené územní řízení usnesením pod.
č.j.: MJED 2737/2017 dne 9.8.2017 přerušil a stavebníka vyzval k jeho doplnění.
Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné stavební úřad Jedovnice zahájené územní řízení
usnesením pod č.j.: MJED 4110/2015 dne 14.12.2015 přerušil a stavebníka vyzval k doplnění podání.
Dne 22.2.2016 bylo podání doplněno.
K vedení výše uvedeného řízení byl Úřad městyse Jedovnice, stavební úřad ustanoven Krajským
úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, se sídlem
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno pod č.j.: JMK 75918/2017 dne 26.5.2017.
Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu
s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 10.10.2017 pod č.j.: MJED 3739/2017
zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení . Stavební
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úřad upustil u žádosti o vydání územního rozhodnutí od ohledání na místě a od ústního projednání dle
§ 87 odst. 1 stavebního zákona , jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 15 dnů od doručení .
V daném případě jde o řízení velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dále též správní řád), což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou
veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 a 6 správního řádu). V průběhu zahájeného řízení neobdržel stavební
úřad žádné námitky ani připomínky.
Okruh účastníků územního řízení se vymezuje dle § 85 stavebního zákona; účastníkem územního
řízení o umístění stavby je žadatel – „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí; obec (na jejímž
území má být záměr uskutečněn) –
Město Blansko, Obec Olomučany, Obec Rudice, Městys
Jedovnice
; dále vlastník pozemků nebo stavby na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – Město Blansko, Obec
Olomučany, Obec Rudice, Městys Jedovnice , VR OZE systems, s.r.o., Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, E.ON Distribuce, a.s., Povodí Moravy, s.p.,
Lesy České republiky, s.p., ČKD Blansko Strojírny, a.s., AVETRADE FINANCE, spol. s r.o.,
TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost, Libor Fojtík, Komerční banka, a.s., Mendelova univerzita
v Brně, ing. Alois Kunc, Ludmila Chybová, Josef Kunc., Terezie Ondroušková, osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - E.ON Česká republika, s.r.o., GridServices,
s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktrura, a.s.,. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize
Boskovice, BF Logistic s.r.o. ; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím primo dotčeno
- (identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti) - katastrální
území Senetářov : p.č. 655/2 , katastrální území Jedovnice : p.č. 2683/5, p.č. 2682/4, p.č. 2673/1, p.č,
2683/4, p.č. 2678/25, p.č. 2678/24, p.č. 2541, p.č. 2544, p.č. 2545, p.č. 2546, p.č. 2547/2, p.č. 2547/1,
p.č. 2547/11, p.č. 2547/10, p.č. 2547/3, p.č. 2547/4, p.č. 2547/5, p.č. 2547/6, p.č. 2547/7, p.č. 2547/8,
p.č. 2548, p.č. 2549, p.č. 250, p.č. 2663/6, p.č. 2663/2, p.č. 2666/57, p.č. 2666/55, p.č. 2666/54, p.č.
2666/53, p.č. 2666/52, p.č. 2666/49, p.č. 2665/3, p.č. 1370/18, p.č. 1414/2, p.č. 2528/2, p.č. 2528/19,
p.č. 1370/17, p.č. 1370/16, p.č. 1370/15 , katastrální území Rudice u Blanska: p.č. 1022/2, p.č.
1029/9, p.č. 1029/10, p,.č. 1029/2, p.č. 1028/2, p.č. 1022/17 , katastrální území Olomučany : p.č.
1283, p.č. 1274, p.č. 1285, p.č. 1280, p.č. 1279, p.č. 1267, p.č. 774/2, p.č. 1293/1, p.č. 1472, p.č.
1292, 1293/1, p.č. 1472, p.č. 845, p.č. 1297/24, p.č. 1297/3, p.č. 813/52, p.č. 843/13, p.č. 1251, p.č.
1252, p.č. 1253, p.č. 1260, p.č. 1259 , katastrální území Klepačov : p.č. 164, p.č. 229/1, p.č. 285, p.č.
287/1, p.č. 192, p.č. 504/1, .č. 504/4, p.č. 506/3, p.č. 504/1, p.č. 190/1, p.č. 55/4. p.č. 55/1, p,č. 190/3,
p.č. 190/4, p.č. 187, p.č. 185, p.č. 181, p.č. 182, p.č. 149, p.č. 174, p.č. 176, p.č. 172, p.č. 169/1, p.č.
174, p.č. 173, p.č. 169/2, p.č. 169/1, p.č. 167, p.č. 166, p.č. 463, p.č. 160, p.č. 160, p.č. 159, p.č. 157,
p.č. 158, p.č. 154, p.č. 152, p.č. 149/1, p.č. 145, p.č. 143, p.č. 141, p.č. 140, p.č. 138, p.č. 139, p.č,
134, p.č. 130, p.č. 125, p.č. 127, p.č. 119, p.č. 122, p.č. 116/1, p.č. 114/2, p.č. 113, p.č. 109, p.č. 108,
p.č. 106, p.č. 104, p.č.101, p.č. 99/2, p.č. 99/1, p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 93, p.č. 88, p.č. 87, p.č. 86,
p.č. 83, p.č. 81, p.č. 76, p.č. 74, p.č. 77, p.č. 71, pč. 68, p.č. 439/3, p.č. 439/4, katastrální území
Blansko: p.č. 639/21, p.č. 639/44, p.č. 642/13, p.č. 639/54, p.č. 642/14, p.č. 642/10, p.č. 642/4, p.č.
645, p.č. 1379/1, p.č. 642/2, p.č. 1516/2, p.č. 707/33, p.č. 707/42, p.č. 707/41, p.č. 642/5 .
Okruh účastníků řízení stavební úřad vymezil s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí
zejména s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu a odstupy od hranic sousedních pozemků.
Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníků řízení výše uvedeným, včetně vlastníků
inženýrských sítí .
V průběhu územním řízení stavební úřad posoudil záměr žadatelů dle § 90 stavebního zákona. Při
tomto posouzení zjistil, že uvedený záměr je situován do území několika správních území – Blanska,
Olomučany, Rudice a Jedovnice. Podle platných územních plánů těchto obcí, je záměr situován
V těchto plochách je přípustné v nezbytném rozsahu umisťování staveb technické infrastruktury, čímž
výše uvedená stavba bezesporu je. převážně mimo zastavěné a zastavitelné území, v plochách
zemědělské půdy, lesa, dopravy apod. Navržená stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území, vyhovuje obecným požadavků, na využívání území. Na základě
uvedeného lze konstatovat, že umístění výše uvedené stavby není v rozporu se zájmy územního
plánování.
Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a závaznými stanovisky :
• projektová dokumentace stavby + technická zpráva
• Vyjádření – Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno ze dne 2.8.2017 pod č.j.: JMK 74858/2017
• Vyjádření - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3,
601 82 Brno ze dne 18.9.2017 pod č.j.: JMK 135 588/2017
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Závazné stanovisko– Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01
Blansko ze dne 16.8.2017 pod č.j.: HSBM – 2-42-25/2-POKŘ-2017
Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602
00 Brno ze dne 7.9.2017 pod č.j.: KHSJM 49294/2017/BK/HOK
Vyjádření – Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. územního plánování, nám.
Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 28.8.2017 pod č.j.: MBK 29434/2017
Stanovisko – Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1,
678 01 Blansko ze dne 16.8.2017 pod č.j.: MBK 29599/2017/Žp/Su
Rozhodnutí
– Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky 1316/1,
678 01 Blansko ze dne 13.4.2017 pod č.j.: MBK 14775/2017
Závazné stanovisko
– Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko ze dne 23.8.2017 pod č.j.: MBK 30813/2017/ŽP/Su
Závazné stanovisko
– Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko ze dne 22.9.2017 pod č.j.: MBK 34646/2017
Závazné stanovisko
– Městský úřad Blansko , odbor životního prostředí, nám. Republiky
1316/1, 678 01 Blansko ze dne 18.10.2017 pod č.j.: MBK 37636/2017/681
Závazné stanovisko – Drážní úřad Nerudova 1,779 00 Olomouc ze dne 19.9.2017 pod č.j.:
DUCR-52388/17/KI
Závazné stanovisko – Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů , Tychonova 1, 160 01 Praha ze dne 19.9.2017 pod č.j.:
77549/2017-8201-OÚZ-BR
Závazné stanovisko – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné
oblasti Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko ze dne 26.9.2017
pod č.j.:
SR/0378/2017-2
Závazné stanovisko – Obvodní báňský úřad ro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl
13, 601 42 Brno ze dne 12.10.2017 pod č.j.: SBS 34148/2017/OBÚ-01/2
Rozhodnutí
– Městský úřad Blansko , odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství ,
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko ze dne 18.10.2017 pod č.j.: SH ZVL 142/2017 –
37642/2017/Vy
Vyjádření – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, náměstí Svobod 8,
602 00 Brno ze dne 14.9.2017 pod č.j.: NPU-371/63617/2017
Vyjádření - Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 18.10.2017
pod č.j.: ARUB/4376/17
Vyjádření – Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice ze dne 15.8.2017
Vyjádření – Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany ze dne 24.8.2017 pod č.j.:
539/2017/OLM
Vyjádření – Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice ze dne 12..2017 pod
č.j.: MJED 3267/2017

Z hlediska připojení na rozvody inženýrských sítí, křížení s nimi a jejich ochranu byla vydána tato
stanoviska a vyjádření :
• Vyjádření o existenci – E.ON Servisní , s.r.o., RCDS Prostějov, Poděbradovo nám. 1588/2,
797 27 Prostějov ze dne 17.8.2017 pod č.j.: D8610 - 16198886
• Souhlas se stavbou a s činností v ochranném pásmu - E.ON Česká republika, s.r.o.,
Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27 Prostějov ze dne 10.10.2017 pod
č.j.: J34768 - 16210140
• Vyjádření - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze
dne 14.8.2017 pod č.j.: 689845/2017
• Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK) - Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 18.10.2017 pod č.j.: 689845/17POS
• Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice ze dne 17.8.2017 pod č.j.: GR 882/Král/17
• Vyjádření - Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha ze dne
14.8.2017 pod č.j.: MW000006718952542
• Vyjádření – ČD Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha ze dne 16.8.2017 pod
č.j.: 1201712848
• Vyjádření – T-Mobile Czech Republic, as., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha ze dne 14.8.2017
pod č.j.: E28258/17
• Vyjádření – České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha ze dne 17.8.2017
pod č.j.: UPTS/OS/176094/2017
• Vyjádření – UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha , zastoupena spol. InfoTel,
spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno ze dne 14.8.2017 pod č.j.: E015297/17
• Vyjádření – Ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo nám. 653, 679 06 Jedovnice ze dne 21.8.2017
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Vyjádření – ZT energy, s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko ze dne 28.8.2017 pod č.j.:42
Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN č. 12316837 uzavřená mezi stavebníkem
a spol. E.ON Distribuce, a.s., dne 17.10.2017
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady indiustry a business
uzavřená mezi stavebníkem a Jihomoravskou energetikou, a.s., dne 25.11.2004
Stanovisko – GridServices, , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 5.9.2017
pod
č.j.: 5001567535
Stanovisko – Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Komenského 2, 678 01 Blansko ze dne 15.8.2017 pod č.j.: 13 266/2017 - TSÚ/DoZd
Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, Bezručova 31, 678 01 Blansko ze dne 29.8.2017 pod č.j.: KRPB-195080-2/ČJ2017-060106-TES
Vyjádření – Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 19.9.2017 pod č.j.:
PM045046/2017-203/Vrab
Vyjádření – Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175,
679 05 Křtiny ze dne 28.6.2017 pod č.j.: 10764/2017-43660-Pro
Vyjádření – Lesy České republiky, s.p., lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21
Černá Hora ze dne 31.7.2017 pod č.j.: LCR 144/001724/2017
Souhlas - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne
6.10.2017 pod č.j.: PM056702/2017-ZDMaj/Bru
Vyjádření – BF Logistics, s.r.o., Beranových 65, 199 02 Praha ze dne 31.8.2017 pod č.j.: Po –
171/2017
Vyjádření TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha ze dne 6.9.2017 pod č.j.:
2337/2017KM
Vyjádření - VR OZE systems, s.r.o., Tršice 54, 783 57 Tršice ze dne 19.9.2017

Citovaná vyjádření zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito vlastníky inženýrských sítí
a stavebníkem. Podmínky v nich uvedené proto v tomto územním rozhodnutí nejsou přebírány.
Souhlasy vlastníků pozemků dotčených výstavbou inženýrských sítí:
• Vyjádření – Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175,
679 05 Křtiny ze dne 28.6.2017 pod č.j.: 10764/2017-43660-Pro
• Vyjádření – Lesy České republiky, s.p., lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21
Černá Hora ze dne 31.7.2017 pod č.j.: LCR 144/001724/2017
• Souhlas - Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne
6.10.2017 pod č.j.: PM056702/2017-ZDMaj/Bru
• Vyjádření – Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice ze dne 17.8.2017 pod č.j.: GR 882/Král/17
• Stanovisko – Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Komenského 2, 678 01 Blansko ze dne 15.8.2017 pod č.j.: 13 266/2017 - TSÚ/DoZd
• Souhlas s umístěním stavby ze dne 28.7.2017 – Město Blansko, náměstí Svobody 32/3,
678 01 Blansko
• Souhlas s umístěním stavby ze dne 11.9.2017 – Město Blansko, náměstí Svobody 32/3,
678 01 Blansko
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a spol. ČKD Blansko Strojírny, a.s., se sídlem Gellhornova 2228/1, 678 01
Blansko dne 3.7.2017
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a Obcí Rudice, se sídlem Rudice 7, 679 06 Jedovnice dne 20.7.2017
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a Obcí Olomučany, se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a Městysem Jedovnice, se sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice dne
26.6.2017
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a Městysem Jedovnice, se sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice dne
11.8.2017
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a Městysem Jedovnice, se sídlem Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice dne
11.9.2017
• Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená mezi
stavebníkem a ing. Aloisem Kuncem, bytem Kotvrdovice 57, 679 07 Kotvrdovice ze dne
21.7.2017
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Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená
stavebníkem a Terezií Ondrouškovou, bytem Za Kostelem 432, 679 06 Jedovnice
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená
stavebníkem a Josefem Kuncem, bytem Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená
stavebníkem a Ludmilou Chybovou, bytem Ochoz u Brna 195, 664 02 Ochoz u Brna
Smlouva o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti uzavřená
stavebníkem a Liborem Fojtíkem. Hořice 18, 678 00 Blansko dne 14.8.2017

Citovaná vyjádření zakládají soukromoprávní vztah mezi vlastníky pozemků
Podmínky v nich uvedené proto v tomto územním rozhodnutí nejsou přebírány.

mezi
mezi
mezi
mezi

a stavebníkem.

Stavební úřad městyse Jedovnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly od výše uvedených účastníků řízení podány žádné námitky ani připomínky.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky týkající se umístění
stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky týkající se provedení stavby budou
součástí povolení o provedení stavby.
Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům na nichž se výše uvedené stavby umisťují,
vlastnické nebo jiné právo .
Po posouzení návrhu podle § 37 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně
plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, jestliže v této
lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele
nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno , podáním učiněným u Stavebního úřadu Jedovnice . Písemnost je
oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené
písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti
určující počátek lhůty se do běhu lhůty nezapočítává.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby mohlo být účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1
a odst. 2 stavebního zákona doručeno jednotlivě.
K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník řízení nemohl
uplatnit dříve.

Lenka Pavlíčková
vedoucí stavebního úřadu
Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů , ve výši
3.000,- Kč byl uhrazen dne 12.10.2017.
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Doručí se:
Žadatel:
„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice
Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Obec Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice
Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
VR OZE systems, s.r.o., Tršice 54, 783 57 Tršice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3,
601 02 Brno – kontaktní adresa pro doručování korespondence: Správa a údržba silnic JmK, oblast
Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – kontaktní pracoviště: Lesní
správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 2228/1, 678 01 Blansko
AVETRADE FINANCE, spol. s r.o., Kladoboleslavská 330, 190 07 Praha
TJAŽMAŠ, otevřená akciová společnost, Gidroturbinaja 13, 446 10 Syzraň, Rusko
Libor Fojtík, Hořice 18, 678 01 Blansko
ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 2228/1, 678 01 Blansko
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – kontaktní adresa: Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 křtiny
ing. Alois Kunc, Kotvrdovice 57, 679 07 Kotvrdovice
Ludmila Chybová, Ochoz u Brna 195, 664 02 Ochoz u Brna
Josef Kunc, Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice
Terezie Ondroušková, Za Kostelem 432, 679 06 Jedovnice
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. Listopadu 14, 618 19 Boskovice
BF Logistic, Beranových 65, 199 02 Praha
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
(identifikováni označením pozemků)
katastrální území Senetářov - p.č. 655/2
katastrální území Jedovnice - p.č. 2683/5, p.č. 2682/4, p.č. 2673/1, p.č, 2683/4, p.č. 2678/25, p.č.
2678/24, p.č. 2541, p.č. 2544, p.č. 2545, p.č. 2546, p.č. 2547/2, p.č. 2547/1, p.č. 2547/11, p.č.
2547/10, p.č. 2547/3, p.č. 2547/4, p.č. 2547/5, p.č. 2547/6, p.č. 2547/7, p.č. 2547/8, p.č. 2548, p.č.
2549, p.č. 250, p.č. 2663/6, p.č. 2663/2, p.č. 2666/57, p.č. 2666/55, p.č. 2666/54, p.č. 2666/53, p.č.
2666/52, p.č. 2666/49, p.č. 2665/3, p.č. 1370/18, p.č. 1414/2, p.č. 2528/2, p.č. 2528/19, p.č. 1370/17,
p.č. 1370/16, p.č. 1370/15
katastrální území Rudice u Blanska p.č. 1022/2, p.č. 1029/9, p.č. 1029/10, p,.č. 1029/2, p.č. 1028/2,
p.č. 1022/17
katastrální území Olomučany - p.č. 1283, p.č. 1274, p.č. 1285, p.č. 1280, p.č. 1279, p.č. 1267, p.č.
774/2, p.č. 1293/1, p.č. 1472, p.č. 1292, 1293/1, p.č. 1472, p.č. 845, p.č. 1297/24, p.č. 1297/3, p.č.
813/52, p.č. 843/13, p.č. 1251, p.č. 1252, p.č. 1253, p.č. 1260, p.č. 1259
katastrální území Klepačov - p.č. 164, p.č. 229/1, p.č. 285, p.č. 287/1, p.č. 192, p.č. 504/1, .č. 504/4,
p.č. 506/3, p.č. 504/1, p.č. 190/1, p.č. 55/4. p.č. 55/1, p,č. 190/3, p.č. 190/4, p.č. 187, p.č. 185, p.č.
181, p.č. 182, p.č. 149, p.č. 174, p.č. 176, p.č. 172, p.č. 169/1, p.č. 174, p.č. 173, p.č. 169/2, p.č.
169/1, p.č. 167, p.č. 166, p.č. 463, p.č. 160, p.č. 160, p.č. 159, p.č. 157, p.č. 158, p.č. 154, p.č. 152,
p.č. 149/1, p.č. 145, p.č. 143, p.č. 141, p.č. 140, p.č. 138, p.č. 139, p.č, 134, p.č. 130, p.č. 125, p.č.
127, p.č. 119, p.č. 122, p.č. 116/1, p.č. 114/2, p.č. 113, p.č. 109, p.č. 108, p.č. 106, p.č. 104, p.č.101,
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p.č. 99/2, p.č. 99/1, p.č. 96/1, p.č. 96/2, p.č. 93, p.č. 88, p.č. 87, p.č. 86, p.č. 83, p.č. 81, p.č. 76, p.č.
74, p.č. 77, p.č. 71, pč. 68, p.č. 439/3, p.č. 439/4
katastrální území Blansko - p.č. 639/21, p.č. 639/44, p.č. 642/13, p.č. 639/54, p.č. 642/14, p.č. 642/10,
p.č. 642/4, p.č. 645, p.č. 1379/1, p.č. 642/2, p.č. 1516/2, p.č. 707/33, p.č. 707/42, p.č. 707/41, p.č.
642/5
dotčené orgány:
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Republiky 1, 678
01 Blansko
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 21, 678
01 Blansko
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
Krajská hygienická stanice JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Drážní úřad , sekce stavební, Nerudova 1, 779 01 Olomouc
Obvodní báňská úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 481/13, 602 00 Brno
Na vědomí:
Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, 678 11 Blansko
Archeologický ústav AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
úřady:
Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
Obecní úřad Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice
Obecní úřad Olomučany, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
Městský úřad Blansko , nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
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