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Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
odbor životního prostředí 

Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15 
Č. spisu: SBYS 1481/2022/OŽP/Kl V Bystřici nad Pernštejnem 
Č. j.: BYS 7764/2022/OŽP/Kl dne 21. března 2022 
 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
Výroková část: 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný 
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o 
vydání stavebního povolení k vodnímu dílu, kterou dne 24. 1. 2022 podala společnost DŘEVO 
Koroužné s.r.o., Koroužné 41, 593 01 Koroužné, IČ: 65276868, zastupovaná na základě plné moci 
společností LEGENE s. r. o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9, IČ: 24662038 (dále jen stavebník) 
a na základě tohoto přezkoumání: 

I. Vydává podle § 15 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a § 11 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

na stavbu „Rekonstrukce funkčních objektů MVE“ (dále jen stavba) na pozemcích parcelních čísel 
432, 32/1, 33, 34/2 a 430/1 v k. ú. Koroužné, obci Koroužné, okrese Žďár nad Sázavou, Kraj 
Vysočina. 

Druh a účel stavby: 

Jedná se o rekonstrukci vodního přivaděče k MVE jako otevřený kanál s kamennou dlažbou do 
betonu a zdmi z kamene do betonu. Odpadní kanál bude vyčištěn a částečně opevněn lomovým 
kamenem. Dále budou na přívodním kanále vybudovány nová stavidla, čistící stroj a odběrná šachta 
pro pstruhařství. 

Stavba je členěna na jeden stavební objekt: SO 01 Rekonstrukce funkčních objektů MVE 

 

Postup prací byl rozdělen do následujících etap. 

1. Přípravné práce 

Před vlastním zahájením stavebních prací bude provedeno kácení náletových dřevin. 

2. Dopravní opatření 

Po vypuštění náhonu k MVE budou provedena dopravní opatření. Nejdříve bude vybudována 
provizorní panelová komunikace v km 0,043 náhonu. Náhon bude v tomto místě zasypán zeminou a 
zhutněn. Po dokončení panelové komunikace bude zbourán rámový propustek v km 0,075. 
Následovat bude demolice propustku v km 0,170 s dobou uzavírky na 21 dní. 

3. Přívodní kanál 

Po dokončení rámových propustků a obnovení normálního provozu, započnou práce na přívodním 
kanálu k MVE. Stávající přivaděč je veden jako otevřené koryto s proměnlivou šířkou 3,8 – 4,4 m a 
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to z části jako zemní a z části jako opevněné s betonovým dnem a zdmi. Úprava přívodního kanálu 
je navržena jako otevřený obdélníkový průřez šířky 4,0 m ve dně s podélným sklonem 1,32 ؉. 
Stávající dno a zdi budou vybourány a to v úseku 0,014-0,190 a nahrazeny novou konstrukcí. Rámové 
propustky budou taktéž vybourány. Stávající konstrukce bude ponechána pouze v km 0,000-0,014 a 
0,190 - nátok ze Svratky. Betonové zdi a dno budou očištěny vysokotlakou vodou, následně ošetřena 
viditelná výztuž antikorozním nátěrem a trhliny sanovány vysprávkou. Stavidla jsou v dezolátním 
stavu a proto budou odstraněna, otvor zabetonován.  V úsecích nových rámových propustků v km 
0,069-0,081 a 0,169-0,177 budou použity rámy typu IZM B o světlých rozměrech šířky 4,0 m a výšce 
2,5 m. Rámové propustky budou složeny z 8 a 12 dílců o celkových délkách 8 a 12 m. Otevřená část 
náhonu bude o celkové délce 156,0 m a to v km 0,014-0,069, 0,081-0,169 a 0,177-0,190. Základ tvoří 
základové pasy pod zdmi a to v tl.0,8 m a hloubce založení 1,0 m pod dnem přivaděče. Do základu 
budou osazeny silnostěnné trubky 51x5 o délce 1,5 m a to v kroku po 1,0 m sloužící k provázání 
konstrukce základu, základové desky a zdmi náhonu. Dno bude tvořeno ŽB deskou tl.0,4 m a šířky 
5,2 m z betonu C30/37 XF3 s výztuží dvou vrstev KARI sítě Ø10 s oky 100/100 a provázáním. Na 
takto dokončenou desku budou na okrajích vyzděny zdi ze soklového kamene do betonu. Zásyp a 
navázání na stávající terén bude proveden zeminou vytěženou při výkopech základové konstrukce. V 
přívodním kanále budou osazeny funkční zařízení, a to stavidlo šířky 4 m na nátoku z řeky Svratky 
ve stejném místě jako stávající stavidlo obsahující hydraulické ovládání se snímačem výšky hladiny. 
Dále automatický čistící stroj s jemnými česlemi v km 0,031 s hydraulickým ovládáním a snímáním 
výšky hladiny před i za česly. V km 0,022 bude na levém břehu zhotovena rozdělovací šachta pro 
odběr vody na sádky. Elektrická zařízení budou napájena přívodním kabelem vedeným z MVE a 
vedeným v chráničce DN 150 podél LB zdi v hloubce 0,7 m pod novým terénem. Po dobu výstavby 
bude nutné zajistit přívod vody na sádky a to provizorním potrubím.  

4. Odpadní kanál 

Pro zkrácení odstávky MVE budou současně s přívodním kanálem prováděny také práce na odpadním 
kanále z MVE. Odpadní kanál je rozdělen tři úseky, a to na úsek navazující na savku turbíny km 
0,172-0,188, 0,062-0,172 a 0,010-0,062m.  Úsek km 0,010-0,062 je na vyústění do řeky Svratky a 
jedná se o zemní koryto lichoběžníkovitého tvaru šířky 4,0 m. Úpravy řeší prohrábku a odstranění 
sedimentů v toku. Střední úsek km 0,062-0,172 je otevřené zemní koryto lichoběžníkového tvaru 
s opevněním dna, paty svahů a svahů do výšky 1,5 m nade dnem. Opevnění bude provedeno jako 
kamenný zához z lomového kamene s vyklínováním o hmotnosti kamenů cca 50-80 kg. Mocnost 
opevnění ve dně bude 0,35 m, sklon svahů 1:1. Úsek v km 0,172-0,188 navazující na savku turbíny 
je proveden jako otevřené koryto s opevněným dnem z kamene do betonu. Oba břehy jsou provedeny 
jako zeď z kamene do betonu. Je navrženo očištění vysokotlakou vodou, poškozená místa budou 
opravena doplněním kamenů do betonu. V místech paty zdi, bude opatrně odstraněn uvolněný beton 
a kameny, provedeny chemické kotvy po 1,0 m délky a spojeny výztuží s provázáním. Takto doplněná 
výztuž bude zabetonována a případně do větších trhlin umístěn soklový kámen s obetonováním. Zdi 
budou přespárovány v celé ploše. Odtěžený materiál bude odvodněn na pozemku investora a odvezen 
na řízenou skládku, případně použit na zpětné zásypy stavby. 

II. Stanovuje podmínky pro provedení stavby: 
(dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona) 
 

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, kterou vypracovala společnost LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 19800 Praha 
9, IČ:24662038,  Ing. Pavel Jánás, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 
1006747 v listopadu 2021.  

2. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího schválení vodoprávním úřadem. 
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3. Pozemky dotčené předmětnou stavbou musí být v terénu vytýčeny oprávněnou osobou tak, aby 
nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků, přičemž stejně tak musí být vytýčena 
i prostorová poloha stavebního objektu. 

4. Před započetím stavebních prací je nutné požádat vlastníky a správce sítí technického vybavení 
dotčených stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení (včetně přípojek) na místě 
samém. Zahájení zemních prací pro provedení stavby oznámí stavebník (příp. zhotovitel) 
vlastníkům anebo správcům stávajících sítí technického vybavení a vlastníkům pozemků a staveb, 
dotčených stavbou, nejméně 15 dnů předem. 

5. Omezení provozu na dotčených místních komunikacích po dobu realizace stavby bude řešeno 
v souladu se zákonem číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími.  

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě nabídek. 
Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele stavby s jednotlivými podmínkami dotčených 
orgánů, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení 
v platném znění těchto vyjádření a stanovisek tak, jak jsou uvedena v dokladové části, která je 
nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace. 

7. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 
předem termín zahájení stavby (min. 15 dní před zahájením prací), název a sídlo vybraného 
stavebního podnikatele, a dále fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby v souladu s plánem 
kontrolních prohlídek, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

8. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, případně 
jejich kopie (např. stanoviska správců dotčených sítí), o stavbě musí být veden a být k dispozici 
dle ust. § 157 stavebního zákona stavební deník. 

9. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby až do 
jejího dokončení. 

10. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi, zejména příslušná ustanovení zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovně právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12. V průběhu stavební činnosti budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn 
bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům nebo stavbám, přímo dotčených stavbou i 
k sousedním nemovitostem a zároveň byla zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního 
provozu na stávajících dotčených komunikacích. V případě znečištění komunikace během 
provádění stavebních prací a činností zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění. 

13. Při provádění stavební činnosti je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému 
omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, 
k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavební 
činnosti nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, 
okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem, prachem a 
vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečištění terénu, povrchových a podzemních vod 
ropnými a jinými škodlivými látkami. 

14. Při provádění stavební činnosti a stavbou samotnou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 
v oblasti, v souladu s ustanovením § 27 vodního zákona. Dešťové vody budou z místa stavby 
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v průběhu výstavby odváděny způsobem, který zabrání zaplavování okolních pozemků či staveb 
a jejich podmáčení. 

15. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, 
je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny 
nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit. 

16. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo náležitě upraveny. 

17. Při provádění stavby a při jejím užívání budou dodrženy požadavky dotčených správních orgánů: 
Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního 
prostředí, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 28. 1. 2022, č.j. BYS 
321/2022/OŽP/Kl,   
Závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany přírody, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, 
odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 2. 2. 2022 č.j. 
BYS 315/2022/OŽP/Ba 2 s podmínkami, 

18. Při provádění stavby a při jejím užívání budou dodrženy požadavky účastníků řízení, správce 
povodí, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních dotčených: 
Stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku, tj.  Povodí Moravy, s. p., 
Dřevařská 11, 601 75, Brno ze dne 23. 2. 2022, zn. PM-6311/2022/5203/So, souhlas se stavbou 
s podmínkami, 
Souhlas se stavbou na pozemku Obce Koroužné p. č. 430/1 v k. ú. Koroužné ze dne 25. 1. 2022 
s podmínkami: po výběru zhotovitele díla, před zahájením prací, upřesnit vedení objízdné trasy 
přes areál firmy s dotčenými vlastníky nemovitostí, uváděný termín provedení díla, konkrétně 
výměna mostku u jezu,  je až po konečném termínu zhotovení asfaltového povrchu místní 
komunikace  firmou STRABAG, a.s. - do 30.6.2022. Termín je v podmínkách poskytnuté dotace 
obci Koroužné od  Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pokud nebude možné sladit termíny, 
návaznost prací, požadujeme další jednání, kde budou stanoveny konkrétní podmínky překopu 
nové komunikace. 

19. Stanovisko MRS z.s. pobočný spolek Nedvědice, Štěpánov nad Svratkou 23, 592/63 Štěpánov 
nad Svratkou ze dne 10. 2. 2022 s podmínkami: minimálně 14 dní předem oznámit vypuštění 
náhonu hospodáři MRS panu Elčknerovi tel. 777286866, v průběhu stavby musí zůstat zachovány 
stanovené minimální průtoky, případné znečištění závadnými látkami okamžitě hlásit p. 
Elčknerovi, před dokončením stavby bude na jezu osazena vodočetná lať pro kontrolu stavu 
hladiny.  
Vyjádření provozovatele vodovodů a kanalizaci, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 
555/1a, Pisárky, 60300 Brno ze dne 25. 1. 2022, zn. BVK/01074/2022 s podmínkami,  
Vyjádření GasNet, s.r.o., zastupovaný GasNet Služby, s.r.o. ze dne 3. 2. 2022, zn. 5002536485 
s podmínkami realizace stavby,  
Vyjádření CETIN a. s.  ze dne 9. 2. 2022, č.j. 517727/22 s podmínkami realizace stavby,     
Vyjádření EG.D, a. s.  ze dne 21. 2. 2022, zn. M30230-27052683 s podmínkami realizace stavby.  

 
 
Odůvodnění: 

Stavebník podal dne 24. 1. 2022  žádost o stavební povolení  k vodnímu dílu s názvem „Rekonstrukce 
funkčních objektů MVE“ v k.ú. Koroužné. Dne 1. 3. 2022  stavebník předložil k žádosti požadované 
přílohy podle vyhlášky 183/2018 Sb. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem jako příslušný speciální 
stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon) oznámil zahájení správního řízení v uvedené věci a současně nařídil pozvánkou č.j. 
BYS 4731/2022/OŽP/Kl  ze dne 2. 3. 2022 na den 17. 3. 2022 k projednání žádosti jednání.      



Č. j. BYS 7764/2022/OŽP/Kl 5 

Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, speciální stavební úřad proto nepožadoval připojit k žádosti stanovisko příslušného úřadu. 

Speciální stavební úřad dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí prověřil majetkoprávní 
vztahy k pozemkům stavby. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická práva 
nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn 
a vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na 
nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků společného vodoprávního, územního a 
stavebního řízení v souladu s § 27 správního řádu, § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona. 
Vedle žadatele, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn, toto postavení přísluší pouze 
osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům (a stavbám na nich), na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn a dále vlastníkům sousedních pozemků (a staveb na nich), 
včetně těch, kdo má k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a jejich 
práva mohou být navrhovaným záměrem dotčena a také vlastníkům nebo správcům toků a povodí, 
vedení dopravní a technické infrastruktury, dotčených předmětným záměrem. 

V řízení bylo rovněž zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k 
pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastnická nebo jiná 
věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.  
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona. Při 
vymezování okruhu účastníků územního řízení stavební úřad dospěl k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle citovaného ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a 
obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníku pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, příp. osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní 
postavení přísluší těmto fyzickým nebo právnickým osobám:  

dle ust. 85 odst. l stavebního zákona – žadatel, na jehož pozemcích má být požadovaný záměr 
uskutečněn, dle ust. 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci pozemků, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, a dále ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

dle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, kteří jsou identifkováni označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí 

Při ústním jednání a místním šetření dne 17. 3. 2022 bylo dále zjištěno:  

Povolení k nakládání s vodami pro tuto MVE v Koroužném bylo vydáno rozhodnutím Okresního 
úřadu Žďár nad Sázavou, č.j. ŽP Vod. 2115, 1333/95/96/Ka ze dne 21. 5. 1996 (nabylo právní moci 
dne 12. 6. 1996). Tímto rozhodnutím je povolen odběr vody z řeky Svratky pro energetické využití 
v MVE v max. množství 1,31 m3/sec. V rámci tohoto řízení nebylo požádáno o změnu stávajícího 
povolení.   

Majetkoprávní vztahy:  
Místo stavby, k.ú. Koroužné: stavebník, p. č. 432, 32/1, 33, 34/2, Obec Koroužné, p.č. 430/1 
Sousední pozemky, k. ú. Koroužné: 
Obec Koroužné, p. č. 418/1, 34/7, 28/3, 430/3, 28/5, 436/4, 15/3, 436/3  
Povodí Moravy, s. p., p. č. 434/1 
Chalupník Karel, č.p. 35, Koroužné, p. č. 27/1, 27/2  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, p. č. 28/2 
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Dvořáček Lukáš, č.p. 19, Koroužné, p. č. 28/, 32/2, 14/1 
Dvořáček Milan, č.p. 19, Koroužné, p. č. 14/1. 28/4 
Dvořáčková Markéta, č.p. 19, Koroužné, p. č. 14/1, 28/4 
Dospíšil František, Ing., č.p. 4, Koroužné, p. č. 1/1, 35 
Sýs Miroslav, č.p. 6, Koroužné, p.č. 46 
Sýsová Martina, č.p. 6, Koroužné, p. č. 46 
Škrabal Zdeněk, Pernštejn 16, Nedvědice, p. č. 9/2, 10/1 
Škrabalová Eva, PhDr., Pernštejn 16, Nedvědice, p. č. 9/2, 10/1 

K povolení stavby byly předloženy písemné podklady a stanoviska účastníků řízení a správních 
úřadů: 
Plná moc ze dne 15. 12. 2021 pro Ing. Tomáše Klementa, (dat. nar. 12. 4. 1984), jednatele firmy 
LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 19800 Praha 9, IČ:24662038 k zastupování stavebníka,  
Stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku, tj.  Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 
11, 601 75, Brno ze dne 23. 2. 2022, zn. PM-6311/2022/5203/So, souhlas se stavbou s podmínkami, 
Souhlas se stavbou na pozemku Obce Koroužné p. č. 430/1 v k. ú. Koroužné ze dne 25. 1. 2022, 
Stanovisko MRS z.s. pobočný spolek Nedvědice, Štěpánov nad Svratkou 23, 592/63 Štěpánov nad 
Svratkou ze dne 10. 2. 2022 s podmínkami,  
Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního 
prostředí, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 28. 1. 2022, č.j. BYS 
321/2022/OŽP/Kl,   
Závazné stanovisko – souhlas orgánu ochrany přírody, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor 
životního prostředí, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 2. 2. 2022 č.j. BYS 
315/2022/OŽP/Ba 2 s podmínkami, 
Vyjádření provozovatele vodovodů a kanalizaci, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 
555/1a, Pisárky, 60300 Brno ze dne 25. 1. 2022, zn. BVK/01074/2022 s podmínkami,  
Vyjádření GasNet, s.r.o., zastupovaný GasNet Služby, s.r.o. ze dne 3. 2. 2022, zn. 5002536485 
s podmínkami realizace stavby, 
Vyjádření CETIN a. s.  ze dne 9. 2. 2022, č.j. 517727/22 s podmínkami realizace stavby,  
Vyjádření EG.D, a. s.  ze dne 21. 2. 2022, zn. M30230-27052683 s podmínkami realizace stavby.  

Přítomní účastníci jednání neměli námitky proti vydání povolení stavby.  

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice 
nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, 
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
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staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 
Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

Otisk úředního razítka 

 
 Ing. František Klimeš 
 vedoucí odboru životního prostředí 
Obdrží: 
Účastníci stavebního řízení: 
Účastník řízení dle § 27 odst. správního řádu – stavebník 
LEGENE s. r. o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9  
 
Další účastníci stavebního řízení: 
Obec Koroužné 
Povodí Moravy, s. p. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 
Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Nedvědice, Štěpánov nad Svratkou 
GasNet Služby, s.r.o. 
EG.D, a.s. 
CETIN a. s. 
Chalupník Karel, č.p. 35, Koroužné  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha  
Dvořáček Lukáš, č.p. 19, Koroužné  
Dvořáček Milan, č.p. 19, Koroužné  
Dvořáčková Markéta, č.p. 19, Koroužné  
Dospíšil František, Ing., č.p. 4, Koroužné  
Sýs Miroslav, č.p. 6, Koroužné  
Sýsová Martina, č.p. 6, Koroužné  
Škrabal Zdeněk, Pernštejn 16, Nedvědice  
Škrabalová Eva, PhDr., Pernštejn 16, Nedvědice  
 
Dotčené správní orgány 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno: 28. 3. 2022 

 

 

 

 

Vyřizuje: Ing. František Klimeš 
tel.: 566 590 300 nebo  602743900 
E-mail: frantisek.klimes@bystricenp.cz 
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