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ROZHODNUTÍ 
doručované veřejnou vyhláškou 

 

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu 
§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 10 a § 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako 
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve společném správním řízení s velkým počtem účastníků posoudil žádosti o vydání společného 
povolení ve smyslu § 94j stavebního zákona a o povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 8 odst. 1 písm. 
a) vodního zákona, které dne 27.05.2022 podala prostřednictvím svého zmocněnce  

Obec Příbram na Moravě, IČO 00282413, Příbram na Moravě 33, 664 84  Příbram na Moravě 
(dále jen „oprávněný“ nebo „stavebník“),  

a na základě tohoto posouzení, za podpory ustanovení § 140 odst. 1 a § 144 správního řádu, § 115 odst. 12 
vodního zákona a § 94m odst. 2 stavebního zákona, 

 

I.  
podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, v souladu s § 9 odst. 1 a § 36 odst. 2 vodního zákona 

v y d á v á   p o v o l e n í 

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci a vzdouvání (dále jen „nakládání s vodami“)  

na místě: 

Název a kód kraje Jihomoravský kraj CZ064 
Název a kód obce Příbram na Moravě 583715 
Název a kód katastrálního území Příbram na Moravě 735639 
Pozemky parc. č. dle KN:   

 zátopa vodní nádrže: 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 
2688, 2689, 2690, 2839  

 hráz vodní nádrže: 2690, 2691, 2839  

Orientační určení polohy stavby1  
 sdružený objekt vodní nádrže  1 157 470, 620 889 

Vodní útvar povrchových vod Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka  
 DYJ_0660 
Číslo hydrologického pořadí povodí 4-15-03-0060-0-00 

                                                      
1 Souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK 
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Název a kód významného vodního toku: Příbramský p. IDVT 10 204 096 (dále jen „DVT“) 
Říční km DVT (v profilu výpusti nádrže) 2,800 
Ř. km (v profilu napouštěcího objektu nádrže) 3,000 

za účelem2: 

akumulace 27 a vzdouvání 26 povrchové vody v malé průtočné vodní nádrži „Rybník Lože“ na 
drobném vodním toku Příbramský p. na pozemcích parc. č. dle KN 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2684, 
2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2839 v katastrálním území Příbram na Moravě (hlavním účelem této 
vodní nádrže je zadržení vody v krajině) 

v rozsahu: 

Zásobní hladina nádrže Mz:  434,35 m n.m. 
Hladina retenčního ovladatelného prostoru Mr,o: 434,45 m n.m. 
Maximální hladina nádrže Mmax:  434,95 m n.m. 
Nejnižší dno nádrže:  432,45 m n.m. 
Hladina stálého nadržení Msn:  433,45 m n.m. 
Koruna hráze:  435,25 m n.m. 
Hloubka vody v nádrži při Mz:  2,00 m 
Hloubka vody v nádrži při Mo:  2,10 m 
Objem vody při Mmax:  8 700 m3 
Objem vody při Mz:  6 000 m3 
Objem vody při Mr,o:  6 500 m3 
Plocha hladiny nádrže při Mz:  4750 m2 
Plocha hladiny nádrže při Mro:  4 900 m2 
Plocha hladiny nádrže při Mmax:  5 300 m2 

Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vodní nádrží:  1,2 l/s 

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá:   celoročně 

na dobu: 

Povolení k nakládání s vodami se vydává po dobu užívání souvisejícího vodního díla, tj. po dobu užívání 
malé průtočné vodní nádrže „Rybník Lože“ na drobném vodním toku Příbramský p. na pozemcích parc. č. 
dle KN 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2839 v katastrálním 
území Příbram na Moravě, které toto nakládání s vodami umožňuje. 

za podmínek: 

1. Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto 
povoleného nakládání s vodami. 

2. Napouštění vodní nádrže bude prováděno pokud možno v období tání sněhu, popř. při přívalových 
deštích a v souladu se schváleným manipulačním řádem předmětného vodního díla. 

3. Na souvisejícím vodním díle bude na dobře viditelném místě, mimo dosah snížení hladiny, osazena 
vodní značka pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. 
Provedení a způsob osazení vodní značky bude provedeno v souladu s ČSN 75 2911 – Vodní značky. 

4. V profilu drobného vodního toku Příbramský p. za tělesem hráze vodní nádrže (resp. za její spodní 
výpustí) se stanovuje celoroční minimální zůstatkový průtok Q330d = 1,2 l/s (dále jen „MZP“). V 
případě nižšího přítoku do nádrže než MZP, bude odtok z nádrže roven přítoku. 

5. Za účelem dodržování stanoveného MZP (viz podmínka č. 4) bude do stěny výpustného objektu 
vloženo obtokové potrubí DN 63 s kulovým kohoutem, které bude sloužit pro převedení MZP. Požerák, 
v kterém bude kulový ventil umístěn, bude uzamykatelný, nebude veřejně přístupný. Pro dodržování 
MZP je nutné, aby tento kulový ventil byl trvale otevřen. Za manipulaci s kulovým ventilem bude 

                                                      
2  Účel užití vody je stanoven dle Číselníku kódování údajů předmětu správních aktů uvedeného v příloze č. 4 k vyhl. 

č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, 
souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované 
prevenci (o vodoprávní evidenci) 
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zodpovědný výhradně vlastník vodní nádrže. V manipulačním řádu budou uvedeny mimořádné situace, 
za kterých je možné ventil uzavřít. 

6. Z důvodu velmi nízkého stanoveného MZP (viz podmínka č. 4) se četnost, místo a způsob měření 
MZP stanovuje následovně:  

Četnost měření MZP: nahodile  

Místo měření MZP: na výtoku z odpadního potrubí, kde hrana odpadního potrubí bude přesahovat 
min. 50 mm před povrch výtokového čela – pro umístění měrné nádoby 

Způsob měření MZP: objemová metoda za použití měrné nádoby a chronometru 
 
 

II.  
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 15 odst. 1,3 a 5 a § 59 odst. 3 vodního zákona, a dále 
v  souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
v platném znění, 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu vodního díla 

"Rybník Lože, k.ú. Příbram na Moravě" 

(dále jen "stavba"), 

na místě: 
Název a kód kraje Jihomoravský kraj CZ064 
Název a kód obce Příbram na Moravě 583715 
Název a kód katastrálního území Příbram na Moravě 735639 
Pozemky pro realizaci stavby (parc. č.) 2674, 2675, 2678, 2679, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 

2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2695, 
2839, 2877, vše ve vlastnictví stavebníka  

Orientační určení polohy stavby3  
     (cca střed zátopy)  1 157 601, 620 795 

Vodní útvar povrchových vod Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka 
DYJ_0660 

Číslo hydrologického pořadí povodí 4-15-03-0060-0-00 
Název a kód významného vodního toku: Příbramský p. IDVT 10 204 096 (dále jen „DVT“) 
Říční km DVT (v profilu výpusti nádrže) 2,800 
Ř. km (v profilu napouštěcího objektu nádrže) 3,000 

Vodní útvar podzemních vod 65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část 
Hydrogeologický rajón 6560 – Krystalinikum v povodí Svratky 

v tomto rozsahu:  

Účel stavby: stavba k akumulaci a vzdouvání povrchových vod (zadržení vody v krajině) 

Druh stavby:  průtočná vodní nádrž (vodní dílo ve smyslu § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona) 

Stručný popis stavby:  

 Jedná se o výstavbu malé průtočné vodní nádrže na drobném vodním toku „Příbramský potok“. V rámci 
akce dojde k vybudování hráze vodní nádrže, bude vytvořen bezpečnostní přeliv na průtok Q20, bude 
realizován výpustný objekt. Dále bude proveden příkop a propustek na jižní části lokality, který bude 
chránit rybník před splachem ornice. Zároveň dojde ke zrušení vrtu vodního zdroje. 

 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty (SO): 

S0.01 – ZÁTOPA 
S0.02 – ZEMNÍ HRÁZ 
S0.03 – VÝPUSTNÝ OBJEKT 

                                                      
3 Souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK 
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S0.04 – BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 
S0.05 – PŘÍKOP A PROPUSTEK 
S0.06 – TERÉNNÍ MODELACE 
S0-07 – ZRUŠENÍ VODNÍHO ZDROJE 

 Základní vybrané technické parametry stavby: 

Zásobní hladina nádrže Mz:  434,35 m n.m. 
Hladina retenčního ovladatelného prostoru Mr,o: 434,45 m n.m. 
Maximální hladina nádrže Mmax:  434,95 m n.m. 
Nejnižší dno nádrže:  432,45 m n.m. 
Hladina stálého nadržení Msn:  433,45 m n.m. 
Koruna hráze:  435,25 m n.m. 
Hloubka vody v nádrži při Mz:  2,00 m 
Hloubka vody v nádrži při Mo:  2,10 m 
Objem vody při Mmax:  8 700 m3 
Objem vody při Mz:  6 000 m3 
Objem vody při Mr,o:  6 500 m3 
Plocha hladiny nádrže při Mz:  4750 m2 
Plocha hladiny nádrže při Mro:  4 900 m2 
Plocha hladiny nádrže při Mmax:  5 300 m2 

 Stavbou nebude přímo dotčena žádná stávající dopravní či technická infrastruktura v území.  

 Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa a v registrovaném významném krajinném prvku 
„Kuchyňka“. 

 Majetkové poměry: viz výše 

 Další podrobnosti o stavbě jsou patrny z projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
s názvem „Rybník Lože, k.ú. Příbram na Moravě“ (datum zpracování: říjen 2021), kterou vypracoval 
Ing. Bořek Dvořák (ČKAIT 1001375, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby) ze 
společnosti VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, kpt. Nálepky 2332, 530 02  Pardubice. 

za podmínek:  

a) podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Bořek Dvořák v říjnu 2021 – katastrální situační výkres této PD (C.2) je nedílnou 
součástí tohoto společného povolení (viz příloha). 

b) podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Bořek Dvořák v říjnu 2021. 

2. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle § 18 písm. h) a § 19 písm. d) zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Doklad o oprávnění stavbyvedoucího bude součástí 
(přílohou) stavebního deníku, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (tj. 
doklad o autorizaci stavbyvedoucího). 

3. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné změny stavby nebo její změny, 
popřípadě jejich kopie. 

4. Vlastní realizace stavby bude prováděna za úzké spolupráce s projektantem stavby a geologem, 
zejména pro zjištění skutečné hloubky vlastní základové spáry hráze. 

5. V průběhu stavby budou prováděny kontrolní zkoušky zemin z místa těžby a kontrola zhutnění 
zemin a to v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin. 
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6. Před započetím stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámen termín zahájení 

stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude změnu stavby provádět vč. 
jeho oprávnění provádět vodohospodářské stavby. 

7. Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle předloženého plánu 
kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady 
na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  

8. Stavbyvedoucí zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (oprávněný 
geodet). 

9. Před zahájením stavebních prací budou vytýčena všechna případná podzemní vedení a zařízení na 
staveništi osobami k tomu oprávněnými, přičemž v případě, že nebude možné trasu kabelů bezpečně 
určit, provede investor zemních prací na vlastní náklady výkop nezbytného počtu ručně kopaných 
sond podle pokynů jednotlivých správců inženýrských sítí. Bez vytýčení všech podzemních zařízení 
nesmí být zemní práce zahájeny. O provedených vytyčeních budou oprávněnými osobami sepsány 
protokoly. Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou všech 
podzemních vedení, s rozsahem jejich ochranných pásem a s níže uvedenými podmínkami správců 
jednotlivých inženýrských sítí. 

10. Při stavebních pracích budou dodrženy podmínky a požadavky správců pozemních komunikací, a 
to: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k. – stanovisko ze dne 11.11.2021 pod čj. 
23466/2021/SKJA (správce krajských silnic II. a III. třídy v obci Příbram na Moravě): 
10.1) Po dobu využití krajských silnic staveništní dopravou či objízdnými trasami nesmí docházet 

ke znečištění a poškozování krajských silnic a jejich příslušenství (dopravní značení, obruby, 
silniční příkopy a odvodňovací zařízení, napojení sjezdů apod.) vozidly stavby. V opačném 
případě požadujeme provádět průběžné čištění a opravy vozovky i jejího příslušenství, aby 
nedošlo ke snížení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku a škodám na majetku JMK. 

10.2) O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován místně příslušný silniční 
inspektor. 

10.3) V případě, kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u 
specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního 
značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS 
JMK.  

10.4) Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, silničních 
vpustí a příkopů v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a 
to bez odkladného účinku.  

11. Při stavebních pracích budou dodrženy podmínky a požadavky vlastníků pozemků dotčených 
stavbou, popř. vlastníků pozemků sousedícími se stavbou, a to: 

Ing. Jan Patočka – souhlas k využití pozemku pro rozprostření ornice ze dne 15.12.2021 (vlastník 
pozemků parc. č. 2901, 2902, 2903/1, 2904, 2905, 2906 v k. ú. Příbram na Moravě, uživatel polních 
cest – komunikací na parc. č. 2886 a 2922/1 v k. ú. Příbram na Moravě):  
11.1) Polní cesty využívané pro převoz ornice budou po ukončení návozu uvedeny do původního 

stavu. 
11.2) Vlastník výše uvedených zemědělsky obhospodařovaných pozemků bude včas informován o 

termínu realizace (návozu ornice) za účelem plánování osevu. 
11.3) Návoz ornice bude probíhat v období tak, aby nevznikaly zbytečné škody a poškození na 

dotčených pozemcích. 

12. V průběhu stavební činnosti budou respektovány podmínky správce drobného vodního toku 
Příbramský p. IDVT 10204096, tj. Lesů ČR, s. p., uvedené v jeho vyjádření ze dne 11.01.2022 pod 
čj. LCR942/122258/2021: 
12.1) Stavební činností nebudou dotčena práva správce vodního toku daná vodním zákonem. 
12.2) Při realizaci stavebních prací nebudou stavby, stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina 

z výkopu ukládány na březích v manipulačním pásmu do 6 m od břehové hrany; bude 
zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do 
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koryta vodního toku. Při nezbytném dotčení ochranného pásma bude správci toku předložen 
k odsouhlasení podrobný popis tohoto dotčení. 

12.3) Prostor stálého nadržení zůstane naplněn pro zachování biologického života v nádrži. 
V průběhu provozu nádrže bude po tuto hladinu stálého nadržení zachován stálý zůstatkový 
průtok v množství Q330. Po dosažení min. hladiny stálého nadržení se bude množství vody 
odtékající z nádrže rovnat množství vody přitékající do nádrže. Tato manipulace bude 
zakotvena i v manipulačním a provozním řádu.  

12.4) Během stavby, následného provozu a vypouštění nádrže nesmí dojít k zanášení vodního toku 
sedimentem z prostoru nádrže. V případě zjištění zanášení koryta vodního toku pod nádrží, 
provede vlastník/stavebník na svoje náklady odstranění vzniklých nánosů ve vodním toku. 

Podmínky k zásahu do břehového porostu: 
12.5) Pokud se nachází břehový porost – při realizaci díla musejí být přijata opatření k zabránění 

poškození břehového porostu nacházejícího se v blízkosti stavby dle ČSN 839061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

12.6) V případě nutnosti zásahu do břehového porostu (významný krajinný prvek) v souvislosti se 
stavbou, je nutné, aby investor projednal odstranění stromů a keřů s orgánem ochrany přírody 
odboru ŽP (zásah do VKP, žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les). 

12.7) Rozsah kácení bude odsouhlasen správcem toku. 
12.8) Těžební zbytky budou zlikvidovány v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
12.9) Požadujeme, aby zahájení prací bylo správci toku min. 5 dní předem prokazatelně oznámeno. 

13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a to zejména: 

MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu: závazné stanovisko 
(souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF vydaný dle § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“)) ze dne 03.01.2022 pod čj. MR-C 
21/22-OZP: 
13.1.) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze 

využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat 
odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou. 

13.2.) Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby 
hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.  

13.3.) V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona, provede investor na vlastní 
náklad skrývku kulturní vrstvy ze zastavěné části pozemků. Ornice skrývaná do hloubky cca 
0,2 m (dle aktuálního stavu v místě výstavby – cca 1448 m3) bude během provádění skrývky  
odvážena a rozprostřena ve vrstvě 0,1 m na částech zemědělsky obhospodařovaných pozemků 
p. č. 2901, 2902, 2903/1, 2904, 2905 a 2906 v k.ú. Příbram na Moravě v souladu s návrhem 
bilance ornice a se souhlasem vlastníka těchto pozemků. Z celkového množství skrývané 
ornice využije investor bezprostředně po ukončení výstavby rybníka Lože na ohumusování 
ploch zeleně v rámci stavby 193 m³. Tento objem ornice bude po dobu stavby uložen na okraji 
pozemku p.č. 2693, kde bude řádně ošetřován tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.     

13.4.) V souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu, o činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze 
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona 
protokol, který na požádání předloží orgánu ochrany ZPF ke kontrole.  

MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, ochrana přírody: závazné stanovisko (souhlas se zásahem do 
registrovaného významného krajinného prvku „Kuchyňka“ vydaný dle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody, v platném znění) ze dne 11.07.2022 pod čj. MR-C 31642/22-OZP: 
13.5.) K eliminaci negativních vlivů v důsledku technologické nekázně nebo selhání lidského faktoru 

bude realizace záměru probíhat za odborného biologického dozoru odborně způsobilou 
osobou. 

13.6.) Zásah do VKP je třeba provést v mimohnízdním období ptactva a mimo období rozmnožování 
obojživelníků, tj. v září až únoru. Změna termínu pro jednotlivé etapy je možná po dohodě s 
odborným biologickým dozorem a orgánem ochrany přírody na základě posouzení na místě. 

13.7.) Dřeviny v blízkosti stavby budou zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový 
systém a byly ochráněny od případného poškození kmenů (dodržení ČSN 83 9061 
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Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, zejména článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).  

OÚ Příbram na Moravě: rozhodnutí ze dne 24.01.2022 pod zn. PnM/54/2022 (povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les v k. ú. Příbram na Moravě a to v rozsahu uvedeném v Tabulce č. 1): 
13.8.) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě přípravy realizace stavebního záměru 

„Rybník Lože, k. ú. Příbram na Moravě“. 
13.9.) Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu. 
13.10.) Povolení je platné od 24.01.2022. Kácení je možné realizovat od 24.01.2022 do 31.03.2022 a 

od 01.10.2022 do 31.03.2023. 

Tabulka č. 1: Dřeviny na pozemcích parc. č. 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2684, 2686, 2689, 2690, 
2691, 2839, 2877 v k. ú. Příbram na Moravě ve vlastnictví stavebníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:  
14.1.) Stavební práce budou prováděny tak, aby byly stavební pozemky dotčeny pouze v nezbytně 

nutné míře, a aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech, stavebních pozemcích či 
na technické a dopravní infrastruktuře v dotčeném území stavby. Případné škody budou 
vlastníkům pozemků, popř. majitelům či správcům infrastruktury uhrazeny bez dalšího 
upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných platných právních předpisů (zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník). 
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14.2.) Stavebník je povinen v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému 
ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00  Brno a umožnit v jejím prostoru provedení 
záchranného archeologického výzkumu sjednaného v podmínkách zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Výsledkem dohody uzavřené 
mezi stavebníkem a institucí oprávněnou provádět záchranné archeologické výzkumy bude 
závěrečná zpráva, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k předmětné 
stavbě. 

14.3.) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po celou dobu 
výstavby bude ve vodním toku pod vodním dílem zachován minimální zůstatkový průtok 
ve výši 1,2 l/s, který byl stanoven I. výrokem tohoto rozhodnutí. 

14.4.) Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. 
14.5.) Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami 

závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona (např. uhlovodíky ropného původu 
používané jako pohonné hmoty v jednotlivých stavebních mechanismech a dopravních 
prostředcích), proto musí být používané mechanizační prostředky při zemních pracích v 
dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných 
úkapů a únikům ropných látek (mechanizmy musí být vybaveny těsnými vanami k zachycení 
ropných látek, musí být prováděna pravidelná kontrola technického stavu používané 
mechanizace, na stanovišti musí být k dispozici dostatečné množství sorbentu (Vapex apod.) 
pro případ úniku závadných látek apod.).  

14.6.) Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny. 
14.7.) Povrchy komunikací, zpevněných a zelených ploch budou po dokončení stavby (nebo jejích 

částí) uvedeny do předchozího stavu po dohodě s jejich vlastníky.  
14.8.) Mezideponie bude umístěna na řádně povolených skládkách a skladování stavebního materiálu 

bude předem dohodnuto a povoleno vlastníky pozemků. 
14.9.) Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby vč. 

mezideponií. 

15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2024. 

c) podmínky pro užívání stavby: 

1. Před zahájením stavebních prací na stavebním objektu S0-07 – ZRUŠENÍ VODNÍHO ZDROJE 
stavebník podá návrh ve smyslu § 30 odst. 9 vodního zákona na zrušení ochranných pásem I. a 
II. stupně předmětného vodního zdroje, které v minulosti stanovil referát životního prostředí 
Okresního úřadu Brno-venkov a to rozhodnutím ze dne 24.02.1997 pod čj. ŽP 9073/96-Hr. K návrhu 
stavebník připojí řádné zdůvodnění, proč odpadl důvod této speciální ochrany vodního zdroje.  

2. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (viz § 122 stavebního zákona). 

3. Nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží mimo jiné i návrh provozního 
a manipulačního řádu vodního díla, který bude předem projednán s přímým správcem vodního toku 
Příbramský p. (Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Morava) a se správcem povodí (Povodí Moravy, 
s.p.), v němž bude vodní dílo realizováno. 

4. Schválený manipulační řád zašle provozovatel vodní nádrže v elektronické podobě na Povodí Moravy, 
s.p. 

 
 

III.  
podle § 61 odst. 5 vodního zákona  

z a ř a z u j e 

stavbu vodního díla „Rybník Lože, k.ú. Příbram na Moravě“ stavebně povolenou výrokem č. II. tohoto 
rozhodnutí z hlediska technickobezpečnostního dohledu do IV. kategorie. 
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IV.  
podle § 61 odst. 5 vodního zákona a v souladu s vyhláškou MZe č. 471/2001 Sb., o technicko-
bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 471/2001 Sb.“), 
stavebníkovi a budoucímu vlastníku vybudovaného vodního díla 

u k l á d á 

povinnost zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených v jednotlivých ustanoveních vyhl. č. 471/2001 Sb., vztahujícími se k vodním dílům IV. 
kategorie. 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  
(žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat 
rozhodnutí správního orgánu) 

 Obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84  Příbram na Moravě 
 EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

 

 

Odůvodnění 

Dne 27.05.2022 podal stavebník prostřednictvím svého zmocněnce, kterým je společnost VZD INVEST 
s.r.o., IČO 26954834, kpt. Nálepky 2332, 530 02  Pardubice, žádost o vydání společného povolení na výše 
uvedenou stavbu vodního díla a o vydání povolení k nakládání s povrchovou vodou souvisejícím s tímto 
vodním dílem.  

Dnem podání žádostí bylo zahájeno předmětné společné vodoprávní řízení (Tyto žádosti spolu věcně 
souvisely, tudíž byla splněna podmínka ve smyslu § 140 odst. 1 správního řádu, v dané věci se v souladu 
s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona vede jedno společné řízení.).  

Žádosti byly postupně doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l odst. 2 stavebního 
zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, a to zejména: 

 Plná moc k zastupování žadatele (pro VZD INVEST s.r.o.)  
 2 paré projektové dokumentace vypracované společností VZD INVEST s.r.o. v říjnu 2021 
 Souhlas vlastníka pozemku k využití jeho pozemků pro rozprostření ornice ze stavby (Ing. Jan Patočka, 

15.12.2021) 
 MěÚ Rosice, OSU – sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 13.12.2021 pod čj. MR-

C 94876/21-OSU 
 MěÚ Rosice, OZP – vyjádření odboru ke stavebnímu záměru ze dne 01.12.2021 pod čj. MR-C 

88085/21-Pav 
 MěÚ Rosice, OZP (ochrana přírody) – závazné stanovisko ze dne 11.07.2022 pod čj. MR-C 31642/22-

OZP 
 MěÚ Rosice, OZP (ochrana ZPF) – závazné stanovisko ze dne 03.01.2022 pod čj. MR-C 21/22-OZP 
 MěÚ Rosice, OZP (lesní hospodářství) – závazné stanovisko ze dne 02.05.2022 pod čj. MR-C 

91053/21-OZP 
 KrÚ JMK, OZP – vyjádření ze dne 22.11.2021 pod čj. JMK 165577/2021 
 KrÚ JMK, OZP, ochrana přírody – stanovisko ze dne 12.11.2021 pod čj. JMK 162020/2021 
 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 12.112021 pod zn. 120994/2021-1150-OÚZ-BR 
 Obecní úřad Příbram na Moravě – rozhodnutí (povolení ke kácení dřevin) ze dne 24.01.2022 pod zn. 

PnM/54/2022 
 Povodí Moravy, s. p. - stanovisko správce povodí ze dne 03.12.2021 pod zn. PM-50365/2021/5203/Cet 
 Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava – vyjádření správce dotčeného vodního 

toku ze dne 11.01.2022 pod čj. LCR942/122258/2021 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. – stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 

11.11.2021 pod čj. 23466/2021/SKJA 
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 VODNÍ DÍLA – TBD a.s. – posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek 

provádění TBD ze dne 10.12.2021 
 VAS, a.s. –  informace o existenci zařízení v provozování této společnosti ze dne 29.04.2021 pod čj. 

43656  
 VAS, a.s. - vyjádření pro společné územní a stavební řízení ze dne 31.03.2022 pod čj. BV/1578/2022-

KP 
 EG. D, a. s. - vyjádření o existenci ZDS ze dne 29.04.2021 pod zn. M40715-26112904 
 MERO ČR, a.s. – vyjádření k akci ze dne 29.04.2021 pod čj. 4693 
 ČEPRO, a.s. – vyjádření k akci ze dne 29.04.2021 pod zn. 7956 
 ČEPS, a.s. – vyjádření ze dne 29.04.2021 pod zn. 4119/2021/CEPS 
 NET4GAS, s.r.o. – vyjádření k akci ze dne 29.04.2021 pod zn. 4950/21/OVP/N 
 GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření k akci ze dne 11.11.2021 pod zn. 5002499871 
 CETIN a.s. – informace o poloze sítí ze dne 29.04.2021 pod čj. 642332/21 
 CETIN a.s. – vyjádření ze dne 24.11.2021 pod čj. 864796/21 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno – vyjádření ze dne 23.06.2022 pod čj. ARUB/5112/2022  
 Výpisy z katastru nemovitostí stavebních pozemků prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2022 

(zdroj: ČUZAK) 
 Informace o ochranném pásmu vodního zdroje „Příbram na Moravě vrt“ (zdroj Národní geoportál 

INSPIRE, archív vodoprávního úřadu) 
 Plán kontrolních prohlídek stavby 
 Vodohospodářská bilance – VN Lože, k. ú. Příbram na Moravě 
 Informace obce Příbram na Moravě o nevyužívání vodního zdroje „Příbram na Moravě vrt“ 
 Doklad o bezhotovostní úhradě správního poplatku ze dne 26.07.2022 

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 
1 správního řádu zahájení předmětného společného řízení s velkým počtem účastníků všem jemu známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením vyhotoveným dne 22.06.2022 pod čj. MR-C 
29029/22 - OZP. Účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům bylo uvedené zahájení 
řízení oznámeno jednotlivě do vlastních rukou, ostatním účastníkům bylo zahájení řízení oznámeno 
v souladu s § 25 odst. 1 a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla řádně vyvěšena na úřední 
desce stavbou dotčené obce a v místě sídla vodoprávního úřadu po určenou dobu 15 dní. Obsah veřejné 
vyhlášky byl Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. O 
zahájeném vodoprávním řízení byl informován i zapsaný spolek „Rozvoj s rozumem, z.s., Zbýšovská 777, 
665 01  Rosice a to doručením do jeho datové schránky ID DS: ugpbzqa dne 25.06.2022. (Tento spolek 
v zákonné lhůtě 8 dnů ode dne sdělení předmětné informace však nepožádal vodoprávní úřad o postavení 
účastníka řízení). 

K projednání žádosti vodoprávní úřad současně nařídil ústní jednání na 22.07.2022 s upozorněním, že na 
námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 
8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.  

Vodoprávní úřad dal rovněž stejným opatřením (písemností čj. MR-C 29029/22 – OZP ze dne 22.06.2022) 
účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým 
materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena 
přiměřená lhůta a to od 25.07.2022 do 28.07.2022. 
 
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod. 

 K navrhovanému stavebnímu záměru vydal MěÚ Rosice, odbor stavební úřad, úřad územního 
plánování, dne 13.12.2021 pod čj. MR-C 94876/21-OSU sdělení, z kterého vyplývá, že vzhledem k 
tomu, že úřad územního plánování ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání 
závazného stanoviska ve smyslu § 96b stavebního zákona, toto závazné stanovisko vůbec nevydal, 
považuje se dle § 4 odst. 9 stavebního zákona závazné stanovisko ve smyslu § 96b stavebního zákona 
za souhlasné a bez podmínek. 

 Ke stavbě se komplexně vyjádřil MěÚ Rosice, odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 01.12.2021 
pod čj. MR-C 88085/21-Pav). Z vyjádření vyplývá, že realizací stavby jsou nebo mohou být dotčeny 
zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí (zák. č. 541/2020 Sb., zákon č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
(lesní zákon), v platném znění a zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 
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Ke stavbě pak byla těmito dotčenými orgány vydána samostatná souhlasná závazná stanoviska – ZS ze 
dne 03.01.2022 pod čj. MR-C 21/22-OZP (souhlas podle § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb. s trvalým 
odnětím půdy ze ZPF, podmínky ZS byly začleněny do výroku č. II. – viz podmínka pro provedení 
stavby č. 13.1) až 13.4)), ZS ze dne 11.07.2022 pod čj. MR-C 31642/22-OZP (souhlas podle § 4 odst. 
2 (zásah do VKP) zákona o ochraně přírody, podmínky ZS byly začleněny do výroku č. II. – viz 
podmínka pro provedení stavby č. 13.5) až 13.7)). Podkladem rozhodnutí se stal i souhlas orgánu 
ochrany lesa vydaný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ze dne 02.05.2022 pod čj. MR-C 
91053/21-OZP – souhlas byl vydán bez podmínek. Investor záměru byl v tomto vyjádření rovněž 
upozorněn na jeho zákonné povinnosti vyplývající pro něj z nového zákona o odpadech: 
 Původce stavebního a demoličního odpadu musí mít podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona předání do 

odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. V případě stavebních a 
demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto 
odpadů.  

 Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební 
pozemky nebo zařízení staveniště, případně se souhlasem obce na přilehlém pozemku tvořícím 
veřejné prostranství. 

 Stavebník předloží před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby zdejšímu odboru životního 
prostředí doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím 
průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o odstranění odpadů podle 
§ 26 vyhl. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a to v rozsahu její příl. č. 13 – v 
dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, 
množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ). Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady 
zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.  

 K záměru bylo vydáno stanovisko ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního 
prostředí, dne 12.11.2021 pod čj. JMK 162020/2021. Ze stanoviska vyplývá, že navrhovaný stavební 
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nacházející se v působnosti KrÚ JMK. Stejným správním orgánem pak bylo dne 22.11.2021 pod čj. 
JMK 165577/2021 vydáno vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, v kterém sděluje, že posuzovaný záměr není nutné posuzovat dle tohoto zákona. 

 Protože v důsledku výstavby vodního díla má dojít ke kácení vzrostlých dřevin o velikosti, které již 
podléhá povolení orgánu ochrany přírody ve smyslu § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., stalo se podkladem 
rozhodnutí i rozhodnutí orgánu ochrany přírody příslušného k povolení kácení dřevin (Obecní úřad 
Příbram na Moravě) vydané podle § 8 zák. č. 114/1992 Sb. (rozhodnutí ze dne 24.01.2022 pod zn. 
PnM/54/2022). V tomto rozhodnutí bylo stavebníkovi povoleno za určitých podmínek vykácet 
vyspecifikované dřeviny (viz Tabulka č. 1 uvedená ve výroku č. II tohoto rozhodnutí). V tomto 
rozhodnutí bylo dále řádně zdůvodněno, proč se nenařizuje provedení náhradní výsadby jako 
kompenzace za vykácené dřeviny. Protože orgán ochrany přírody a krajiny při MěÚ Rosice při ústním 
jednání konaném dne 22.07.2022 upozornil, že toto povolení mělo být vydáno formou závazného 
stanoviska a to až po té, co k tomuto zásahu do VKP vydá příslušný orgán ochrany přírody své závazné 
stanovisko, byly podmínky výše citovaného rozhodnutí OÚ Příbram na Moravě převzaty i do výrokové 
části vydávaného společného povolení (viz výrok, II, podmínka č. 13.8) až 13.10)). Ze stejného důvodu 
pak orgán ochrany přírody a krajiny při MěÚ Rosice při ústním jednání konaném dne 22.07.2022 zúžil 
rozsah svých podmínek uvedených v jeho závazném stanovisku - podmínka č. 4 jeho závazného 
stanoviska (citace: „Kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s OOP obce s rozšířenou 
působností a bude povoleno příslušným orgánem ochrany přírody. K vykompenzování ekologické a 
společenské hodnoty kácených dřevin bude realizována vhodná náhradní výsadba, která bude 
odsouhlasena OOP obce s rozšířenou působností.“) se totiž stala bezpředmětnou. 

 K záměru stavby se vyjádřil přímý správce drobného vodního toku Příbramský p., který bude 
navrhovanou stavbou přímo dotčen, tj. Lesy České republiky, s. p., OŘ jižní Morava, a to vyjádřením 
ze dne 11.01.2022 pod čj. LCR942/122258/2021. Podmínky správce vodního toku, které nebyly 
splněny před vydáním rozhodnutí ve věci, a které vodoprávní úřad shledal jako opodstatněné, začlenil 
do výroku č. II. tohoto rozhodnutí (viz podmínky pro provedení stavby uvedené v bodě č. 12).  

 K záměru stavby se vyjádřil správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., a to stanoviskem ze dne 
03.12.2021 pod zn. PM-50365/2021/5203/Cet, v kterém sděluje, že z hlediska zájmů daných platným 
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Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek 
nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr 
vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska 
dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným záměrem rovněž souhlasí, ovšem za 
podmínky, že  
 Provozovatel rybníka bude mít zpracovaný manipulační řád vodního díla. Schválený manipulační 

řád požaduje správce povodí zaslat v elektronické podobě na Povodí Moravy, s.p. 
 Ve vodním toku pod navrhovaným rybníkem bude zachován minimální zůstatkový průtok Q330d = 

1,2 l/s. V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést hodnotu MZP a také způsob jeho 
dodržování a kontroly. V případě nižšího přítoku do rybníka než je MZP, bude odtok z rybníka 
nádrží roven přítoku.  

 Na rybníku bude vhodným způsobem vyznačena kóta zásobní a maximální hladiny. 

 Protože stavební záměr bude probíhat na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako 
veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejm. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění), stalo se podkladem rozhodnutí vyjádření Archeologického ústavu 
AV ČR, Brno, v.v.i. (přípis ze dne 23.06.2022 pod čj. ARUB/5112/2022). Stavebník byl upozorněn, že 
plánovaná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu byla do výroku 
rozhodnutí začleněna podmínka pro provedení stavby č. 14b).  

 K provedení stavby bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany (Sekce nakládání 
s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru) 
vyhotovené dne 12.112021 pod zn. 120994/2021-1150-OÚZ-BR. Závazné stanovisko bylo vydáno bez 
podmínek. 

 K žádosti o stavební povolení přiložil stavebník „Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek 
provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 
odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách“ k předmětnému vodnímu dílu vypracovaný dne 10.12.2021 
Ing. Ondřejem Černým ze společnosti VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., IČO: 49241648, Hybernská 40, 110 
00  Praha 1 (dále jen „posudek“). Posudek navrhuje vodní dílo zařadit do IV. kategorie. Posudek 
současně konstatuje, že základní rozsah technickobezpečnostního dohledu, kterému toto vodní dílo 
podléhá ve smyslu § 3 vyhl. č. 471/2001 Sb., a četnost jeho provádění jsou stanoveny výše citovanou 
vyhláškou, povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu 
vyplývají rovněž z platné legislativy, konkrétně z § 62 vodního zákona. Další konkrétní podmínky 
technickobezpečnostního dohledu není třeba doplňovat.  

 Dokumentaci navrhovaného stavebního záměru (stupeň PD: dokumentace pro vydání společného 
povolení, název PD: " Rybník Lože, k.ú. Příbram na Moravě ", zpracovatel PD: společnost VZD 
INVEST s.r.o., IČO 26954834, kpt. Nálepky 2332, 530 02  Pardubice, datum zpracování PD: říjen 
2021) autorizoval Ing. Bořek Dvořák (ČKAIT 1001375, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby). Základní popis stavby je uveden ve výrokové části II. tohoto společného povolení. Vodoprávní 
úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že 
jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují 
požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Požadavky účastníků řízení uvedené v jejich vyjádřeních 
byly do této dokumentace rovněž zapracovány. Vodoprávní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání 
stavby. 

Posouzení vodoprávního úřadu 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti, ostatní podklady rozhodnutí, včetně 
projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a 
právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, 
zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či jiných strategických 
plánovacích dokumentů, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných 
právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.  
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Při ústním jednání konaném dne 22.07.2022 bylo konstatováno, že v  archívu vodoprávního úřadu a taktéž 
ve veřejně publikovaných databázích spravovaných MZP (např. Národní geoportál INSPIRE) bylo 
dohledáno, že k rušenému vodnímu zdroji (tj. S0-07 – ZRUŠENÍ VODNÍHO ZDROJE) existuje stále 
platné ochranné pásmo I. a II. stupně, které svou plochou odpovídá přibližně zátopě nově navrhované vodní 
nádrže. OP stanovil referát životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov a to rozhodnutím ze dne 
24.02.1997 pod čj. ŽP 9073/96-Hr. Tento vodní zdroj je v současné době ve vlastnictví obce Příbram na 
Moravě. Vodní zdroj není už léta využíván jako zdroj vody pro místní obecní vodovod, ani není zapojen 
do systému SV Ivančice – Rosice. Provozovatel tohoto skupinového vodovodu (Vodárenská akciová 
společnost, a.s., divize Brno-venkov), s využitím tohoto VZ do budoucna nijak neuvažuje. Obec Příbram 
na Moravě tento VZ taktéž vlastním jménem neprovozuje a ani do budoucna neuvažuje, že by tuto 
širokoprofilovou studnu využil pro zásobování veřejného vodovodu či pro jiné obecní či soukromé účely. 
K uvedenému vodnímu zdroji neexistuje platné povolení k nakládání s podzemními vodami, místo odběru 
není ani registrováno v Evidenci uživatelů vod Povodí Moravy. Z režimu činností v OP VZ, který má 
vodoprávní úřad k dispozici ve svém archívu, jednoznačně nevyplývá, že by v OP II. stupně nemohla být 
vybudována vodní nádrž. OP VZ může být dle současné právní úpravy zrušeno pouze opatřením obecné 
povahy, nemůže být tudíž zrušeno v rámci tohoto společného povolení. Proto bylo dohodnuto, že vlastník 
tohoto vodního zdroje v co nejkratším termínu podá návrh na formální zrušení ochranného pásma tohoto 
vodního zdroje tak, aby existoval právní akt, na základě něhož může dojít k výmazu OP z veřejně 
publikovaných databází. K návrhu připojí zdůvodnění, proč odpadl důvod této speciální ochrany.  

Podrobněji k výroku č. I.: 

Vodoprávní úřad tímto výrokem rozhodnutí povolil nakládání s vodami – akumulaci a vzdouvání 
povrchových vod v předmětném vodním díle, tj. v průtočné malé vodní nádrži na pozemcích uvedených ve 
výroku rozhodnutí a stanovil rozsah, účel, dobu a podmínky tohoto nakládání s vodami. 

V tomto výroku rozhodnutí pak také stanovil konkrétní hodnotu minimálního zůstatkového průtoku a to 
v konkrétním profilu drobného vodního toku Příbramský p. (Q330d = 1,2 l/s), dále byly stanoveny podmínky 
směřující k řádnému dodržování stanoveného MZP. Konkrétní hodnota MZP (1,2 l/s) byla požadována 
správcem povodí a byla stanovena v souladu s metodickým pokynem MŽP č. ZP16/98 ke stanovení hodnot 
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích uveřejněném ve Věstníku MŽP, č. 5/1998.4 Tento 
metodický pokyn je účinný od 15.10.1998. (Vládní nařízení, kterým má být podle § 36 odst. 3 vodního 
zákona stanoven způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku, do současnosti nebylo 
vydáno.) Tento MZP ještě umožní obecné nakládání s povrchovými vodami a základní vodohospodářské a 
ekologické funkce vodního toku Příbramský p. Vodoprávní úřad dále v tomto výroku rozhodnutí stanovil 
četnost, místo a způsob měření MZP. Z důvodu velmi nízkého MZP bylo sledování MZP stanoveno 
nahodile, pomocí objemové metody za použití měrné nádoby a chronometru, a to na konci výpustného 
potrubí vedoucího z požeráku z  nádrže. V případě nižšího přítoku do nádrže než MZP, bude odtok z nádrže 
roven přítoku. Při standardních klimatických podmínkách a běžném provozu nádrže bude MZP ve vodním 
toku pod nádrží zachováván, což dokládá kladná vodohospodářská bilance doložená k žádosti.   

Podrobněji k výroku II.: 

Vodoprávní úřad tímto výrokem rozhodnutí schválil záměr na stavbu výše specifikovaného vodního díla, 
a stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání této stavby.  

Podmínka pro umístění a provedení stavby č. 1 byla stanovena proto, aby stavba byla umístěna a provedena 
v takovém rozsahu a podobě, jak bylo projednáno ve společném řízení. 

Splněním podmínek č. 2 až 8 bude zajištěno, aby stavba byla prováděna v souladu s všeobecnými platnými 
právními předpisy, zejména pak se stavebním zákonem.  

V podmínce č. 9 vodoprávní úřad stanovil povinnosti a podmínky k provedení stavby ve vazbě na možnou 
vyskytující se inženýrskou infrastrukturu v území. Z vyjádření jednotlivých správců technické 
infrastruktury, které stavebník doložil ke své žádosti, však vyplývá, že navrhovaným stavebním záměrem 
by nemělo k žádnému střetu s technickou infrastrukturou dojít. V zájmovém území stavby se nachází 
stávající vodovod a splašková kanalizace v provozování VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., divize Brno-venkov, tento provozovatel nemá námitek k realizaci posuzovaného stavebního záměru, 

                                                      
4  Směrné hodnoty MZP dle metodického pokynu ZP16/98: Pro Q355d průtoky menší než 0,05 m3/s se stanoví 

minimální zůstatkový průtok Q330d. Dle hydrologických dat vodního toku Příbramský p. v profilu hráze rybníka 
Kuchyňka sdělených Českým hydrometeorologickým ústavem je Q355d průtok v tomto profilu vodního toku 0,5 l/s 
(0,0005 m3/s), tzn. je menší než 0,05 m3/s, průtok Q330d je v tomto profilu 1,2 l/s. 
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jelikož tato stavba nebude napojena na jimi provozované vedení a ani nedojde k jejich dotčení (bez nutnosti 
vytýčení). 

Do podmínky č. 10 byly začleněny požadavky správce krajských silnic v obci Příbram na Moravě, protože 
existuje možnost, že po těchto komunikacích bude přepravována zemina ze stavby nebo po nich povede 
trasa staveništní dopravy. 

Do  podmínky č. 11 byly začleněny požadavky vlastníků pozemků dotčených navrhovaným stavebním 
záměrem, popř. pozemků sousedících, které vodoprávní úřad shledal za opodstatněné. 

V podmínce č. 12 byly zohledněny oprávněné požadavky přímého správce dotčeného drobného vodního 
toku Příbramský p., které vodoprávní úřad shledal za opodstatněné, a které nebyly splněny před vydáním 
meritorního rozhodnutí. 

Podmínkou č. 13 byl pak zajištěn soulad navrhované stavby s veřejnými zájmy hájenými dotčenými orgány.  

V podmínce č. 14 byly stanoveny další speciální podmínky a povinnosti směřující zejména ke způsobu 
provádění stavby vodního díla. Stanovení těchto podmínek vyplývá jednak z některých právních předpisů, 
z podkladů rozhodnutí či z dalších skutečností vodoprávnímu úřadu známých z jeho správní činnosti.  

Podmínkou č. 15 byl stanoven termín pro dokončení stavby, který je s ohledem na rozsah a finanční 
náročnost celé stavby zcela adekvátní. 

Další podmínky již směřují k užívání stavby. Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodu stále formálně 
existujícího ochranného pásma rušeného vodního zdroje. V podmínce č. 2 bylo vodoprávním úřadem 
stanoveno, že předmětná stavba lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník se tímto 
upozorňuje, že souhlas se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
k užívání vodního díla je uveden v příloze č. 14 vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou stavebníkem doloženy doklady, které 
jsou uvedeny v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a rovněž doklady, které vyplývají z jednotlivých 
podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Do podmínky k užívání stavby č. 3 bylo promítnuto zákonné 
zmocnění vodoprávního úřadu vyplývající z ust. § 59 odst. 3 vodního zákona, tj. uložit vlastníkovi vodního 
díla povinnost zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád svého vodního díla, podmínka č. 4 
byla stanovena na základě požadavku správce povodí, který vodoprávní úřad shledal jako opodstatněný. 

Podrobněji k výroku III. a IV: 

S přihlédnutím k posudku k zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu a o 
potřebě s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu, který vypracoval dne 
10.12.2021 Ing. Ondřej Černý ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a. s., vodoprávní úřad výrokem č. III. 
tohoto rozhodnutí zařadil stavebně povolované vodní dílo z hlediska technickobezpečnostního dohledu do 
příslušné kategorie. Výrokem č. IV. tohoto rozhodnutí pak vodoprávní úřad uložil stavebníkovi a 
budoucímu vlastníku předmětného vodního díla povinnost zajistit na tomto vodním díle 
technickobezpečnostní dohled a s přihlédnutím k závěrům výše citovaného posudku stanovil i rozsah a 
podmínky technickobezpečnostního dohledu vykonávaným nad tímto vodním dílem.   

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, ve výši 3 000 Kč byl zaplacen bezhotovostně dne 26.07.2022. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
Účastníci řízení, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni na svých právech a 
povinnostech (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu): 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. 2601/1, 2621, 2622, 
2623, 2624, 2625, 2631, 2670, 2671, 2672, 2673, 2676, 2677, 2680, 2694, 2697, 2873, 2874, 2876, 
2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2888, 2890, 425/1, 425/5, 426, 427, 428, 429, 430, 
495/4, 435, 437, 495/1, 496, 2626, 2627, 2628, 2660, 2698, 2699/2, 2700, 2702, 2704, 2705, 2706, 
2707, 2708, 2709/1, 2709/2, 2712, 2713, 2716, 2717, 2721, 2722, 2725, 2726/1, 2727, 2729, 2731, 
2732, 2733/1, 2733/2, 2733/3, 2736, 2738, 2740, 2742/1, 2742/2, 2745, 2841, 2840, 2842, 2848, 2853, 
2854, 2855, 2861, 2852, 2862, 2866, 2867, 2870, 2901, 2902, 2903/1, 2904, 2905, 2906 v katastrálním 
území Příbram na Moravě; osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Příbram na Moravě č.p. 222, č.p. 221, č.p. 220, č.p. 219 a č.p. 294; Lesy České republiky, s.p. (OŘ jižní 
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Morava), Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Obec Příbram na Moravě 

Účastníky řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu určil vodoprávní úřad v souladu s § 94k stavebního 
zákona a § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona; těmito účastníky jsou vlastníci a uživatelé sousedních pozemků 
a staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (např. dočasnými 
negativními vlivy stavby na své nejbližší okolí (doprava, hluk, vibrace či prašnost z probíhající výstavby), 
popř. možným dočasným omezeným přístupem k pozemkům, tzn. vlivy dočasně omezující pohodu bydlení 
či užívání pozemků), správce dotčeného vodního toku, správci a provozovatelé dotčených inženýrských 
sítí, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 
poměrů nebo životního prostředí. Připomínky a námitky všech účastníků řízení (dle § 27 odst. 1, 2 a 3 
správního řádu), které nebyly splněny ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a kterým bylo ve vodoprávním 
řízení vyhověno, jsou obsaženy ve výrokových částích tohoto rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. 

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

Upozornění: 

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

 Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého 
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného 
povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím 
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.  

 
 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. 
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Rosice, odboru životního 
prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. 

V řízení s velkým počtem účastníků není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem 
stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 
Ing. Eva Králová, v. r. 
Vedoucí odboru životního prostředí 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Jelénková, tel. 546 492 143 
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Přílohy rozhodnutí 

Katastrální situační výkres v měřítku 1:2000 (součást ověřené projektové dokumentace stavby) 
 

 
 
 
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí) 

1x ověřená projektová dokumentace stavby 
 
 
 
Rozdělovník 

Účastníci  
ve společném územním a stavebním řízení (dle § 94k stavebního zákona): 

Stavebník  
(účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona) 
(doručuje se jednotlivě – viz § 94m odst. 2 stavebního zákona) 
 Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 

 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 
doručuje se zmocněnci: VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq 
 sídlo: kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn  
(účastník dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona) 
(doručuje se jednotlivě – viz § 94m odst. 2 stavebního zákona) 

 Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 
doručuje se zmocněnci: VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq 
 sídlo: kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Vlastníci staveb a pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají 
jiné věcné právo k těmto stavbám a pozemkům  
(účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona) 
(doručuje se jednotlivě – viz § 94m odst. 2 stavebního zákona) 

Vlastníci staveb a pozemků: 

 Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 
doručuje se zmocněnci: VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq 
 sídlo: kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Osoby s věcným právem ke stavbám a pozemkům: 
 EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno  
(účastník dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona) 
(doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu) 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2601/1, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2631, 2670, 2671, 2672, 2673, 2676, 2677, 2680, 2694, 
2697, 2873, 2874, 2876, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2888, 2890, 425/1, 425/5, 
426, 427, 428, 429, 430, 495/4, 435, 437, 495/1, 496, 2626, 2627, 2628, 2660, 2698, 2699/2, 2700, 
2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709/1, 2709/2, 2712, 2713, 2716, 2717, 2721, 2722, 2725, 
2726/1, 2727, 2729, 2731, 2732, 2733/1, 2733/2, 2733/3, 2736, 2738, 2740, 2742/1, 2742/2, 2745, 
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2841, 2840, 2842, 2848, 2853, 2854, 2855, 2861, 2852, 2862, 2866, 2867, 2870, 2901, 2902, 2903/1, 
2904, 2905, 2906 v katastrálním území Příbram na Moravě 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Příbram na Moravě č.p. 222, č.p. 221, č.p. 220, č.p. 219 a č.p. 294 

Další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech či povinnostech  
(účastníci dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona) 
(doručuje se veřejnou vyhláškou – viz § 144 odst. 6 správního řádu) 

 Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Morava, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Březnická č.p. 5659, 760 01  Zlín 1 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-město, Veveří, 602 00  Brno  

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm 
 sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38 

Účastníci  
v řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami (dle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona): 

 Obec Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 
doručuje se zmocněnci: VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq 
 sídlo: kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
(doručuje se organizační jednotce: OŘ jižní Morava, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Březnická č.p. 5659, 760 01  Zlín 1) 

 

Dotčené orgány 
 Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, úřad územního plánování, IDDS: 6abbzec 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

 Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, IDDS: 6abbzec 
 sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice u Brna 

 Obecní úřad Příbram na Moravě, IDDS: qepb44n 
 sídlo: Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

  
Na vědomí 
 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 

 sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, 602 00  Brno 2 

 Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

 
Ostatní 

 Městský úřad Rosice, Odbor kanceláře starosty, Palackého nám. č.p. 13, 665 01  Rosice  
 Obecní úřad Příbram na Moravě, Příbram na Moravě č.p. 33, 664 84  Zastávka u Brna 

s tím, že tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté opatřena razítkem a 
podpisem oprávněného zástupce obce bude zaslána zpět odboru životního prostředí s uvedením dat 
vyvěšení a sejmutí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                         Sejmuto dne:  ........................................  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ........................................................... 

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění dálkovým přístupem  
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