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Oznámení  o  zahájení  stavebního  řízení 
 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 

 
Investor, KINSKÝ Žďár, a.s., 46901523, Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, podal dne 27.11.2017 
pod č.j. MMJ/OŽP/147359/2017 žádost o vydání stavebního povolení stavby: „Rekonstrukce hráze a 
objektů rybníka Černý“, v k.ú. Smrčná na Moravě, dle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů. Dále byla dne 27.11.2017 podána žádost č.j. 
MMJ/OŽP/147357/2017 o změnu povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách, spočívající ve vzdouvání a akumulací povrchových vod, která byla přiřazena ke spisu. 
 
Předložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Václavem Kurkou, projekční kancelář, IČO: 
13179276, Příčná 1389, 535 Přelouč, pod č. zakázky 46/17 v září 2017 řeší rekonstrukci hráze a 
objektů rybníka „Černý“ umístěného na pozemku p.č. 268/1, 266/2 a 1472 v k.ú. Smrčná na Moravě, na 
vodním toku Smrčenský potok ř. km 11,65, IDVT: 10203134, č.h.p. 4-16-01-0340 a přeložka 
metalického kabelu společnosti CETIN.  
 
Stavba je dle předložené PD členěna na tyto stavební objekty: 
SO1 Hráz 
SO2 Spodní výpust 
SO3 Bezpečnostní přeliv 
SO4 Přeložka kabelu společnosti CETIN 
 
Oprava hráze bude probíhat v koruně, na návodní straně, částečně na vzdušní straně a v patě vzdušní 
části hráze. Před zahájení stavebního prací budou z hráze odstraněny všechny dřeviny. V levé části 
bude hráz otevřena a bude odstraněno stávající zaslepené dřevěné potrubí. Na návodní straně hráze 
bude vyhlouben zemní zavazovací zámek. Pod patou vzdušného líce bude vytvořen prostor šířky 5,0 m 
za účelem přístupu mechanizace při přeložce kabelu spol. CETIN, při stavbě patního drénu, úpravě 
vzdušného svahu hráze a pročištění odpadního koryta od spodní výpusti. Patní drén bude tvořen 
perforovanou drenáží DN 160 mm, uloženou v patním drénu frakce 16/32 mm. Návodní líc hráze bude 
upraven do sklonu 1:3,7 a vzdušný líc do sklonu 1:2,3. Na kótu 636,05 m n.m. bude návodní líc 
opevněn filtrační vrstvou ze štěrkodrti a lomovým kamenem. V koruně bude hráz široká 5,0 m. Střední 
část hráze š. 3,0 m bude zpevněna drceným kamenem. Koruna bude na kótě 636,60 m n.m. Ostatní 
části hráze budou ohumusovány a osety. V rámci rekonstrukce hráze bude hrázové těleso částečně 
posunuto směrem do zátopy. Rekonstrukce spodní výpusti a bezpečnostního přelivu bude provedena 
v místě původních objektů. Ke kádišti bude z pravé strany zřízen sjezd šířky 4,0, který bude zpevněn 
z drceného kameniva. 
Nová spodní výpust se skládá z vtokové hlavy a spodní výpusti. Manipulace s vodou bude prováděna 
pomocí plochého kanálového šoupátka DN 400 a dřevěných dluží. Na výpust bude napojené odpadní 
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korugované potrubí PP K2 DN 600 délky 22,2 m, které bude na výtoku ukončené kamenným čelem. 
Pod vyústěním bude koryto a svahy vodního toku opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu a 
ukončené betonovým prahem.  
Bezpečnostní přeliv v levém zavázání hráze je navržen přímý s pevnou přelivnou hranou délky 5,0 m. 
Přelivný práh je navržen na kótě normální hladiny 635,55 m n.m., betonový šířky 0,30 m, výšky 1,0 m. 
Skluz za přelivným prahem bude v délce 13,0 m zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Odpadní 
koryto od bezpečnostního přelivu je na začátku zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Další úsek je 
zpevněn kameny. V dalším úseku je odpadní koryto napojeno na to stávající. 
Stávající metalický kabel TCEPKPFLE 5XN0,6 bude z koruny původní hráze přemístěn do osy 
zatravněného pruhu v koruně hráze při vzdušné straně. Kabel bude umístěn do zemního tělesa 
v hloubce 1,1 m pod korunou hráze v celé délce v PVC chráničce. V místě křížení se zpevněným 
skluzem bezpečnostního přelivu bude kabel uložen v PVC chráničce v rýze hloubky 40 cm pod úrovní 
založení bet. skluzu. Délka nově položeného kabelu je 240 m. 
 
V rámci povolení k nakládání s vodami je navrženo: 
Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 177,9 tis. m

3 

Délka vzdutí při maximální hladině: 605,0 m 
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 635,98 m n. m. Bpv. 
 
Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):  

 X – 1121131,42 Y – 673954,78 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 268/1, 1472, 266/2, 266/1, 264, 271/1, 1545/1 v k.ú. Smrčná na 
Moravě.  
 
Územní souhlas dle ustanovení § 96 stavebního zákona bylo vydáno Magistrátem města Jihlava, SÚ 
pod č.j. MMJ/SÚ/23854/2017 ze dne 27.11.2017.  
 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami, které je spojeno 
s řízením o povolení stavby. 
 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zák.č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozd. předpisů a speciální 
stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební 
zákon) v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 zák.č. 500/2004 
Sb., správní řád oznamuje zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a 
místního šetření.   
              
Dle ustanovení § 112, odst. 2 stavebního zákona  a § 115 vodního zákona mohou účastníci řízení 
uplatnit své připomínky či námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zahájení řízení, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Dotčené orgány sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě.  
 
Vzhledem k ustanovení § 36 odst.3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Doloženými doklady je zjištěn stav 
věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud účastník nevyužije práva navrhovat důkazy či 
činit jiné návrhy ve výše stanovené  lhůtě. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc a průkaz 
totožnosti (viz ust. § 36 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb). Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu.  
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Do dokladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Magistrátu města Jihlavy, OŽP, Hluboká 
8, v přízemí, č.dv.167 v úřední dny (pondělí, středa  8,00 – 17,00 hodin, pátek 8,00 - 14,00 hodin). Pro 
nahlížení do podkladů pro vydání vodoprávního povolení je nutné se prokázat průkazem totožnosti. 
 

 
 
Štěpánka Nováková DiS. 
referent vodoprávního úřadu 
 
 
 
Vypraveno dne: 16.01.2018 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je 
posledním dnem oznámení. 
 
 

 

 

Datum vyvěšení : …………………………….            Datum sejmutí : ……………………………. 

  

 

     

…………………………………………………..           ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení     Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
 
 
V elektronické podobě                                    V elektronické podobě   
zveřejněno od :………………………………             zveřejněno do :…………………………………          
 
                                                                                 
 
 
………………………………………………..              ……………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění     Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
  
 
 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení do vlastních rukou: 
KINSKÝ Žďár, a.s., IČO: 46901523, Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška vyvěšená na úřední 
desce Magistrátu města Jihlavy a Městského úřadu Brtnice:   
Obec Smrčná, IČO: 00543756, Smrčná 22, 588 01 Smrčná na Moravě 
Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový 
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Hradec Králové  
Mgr. Jana Vlásková, Kesnerka 3079/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Statutární město Jihlava, IČO: 00286010, Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, 586 01 Jihlava 
Město Havlíčkův Brod, IČO: 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod 
Město Polná, IČO: 00286435, Husovo náměstí 39, Polná, 588 13 Polná 
Městys Česká Bělá, IČO: 00267279, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá 
Městys Štoky, IČO: 00268356, Štoky 261, 582 53 Štoky 
Městys Úsobí, IČO: 00268411, Úsobí 43, 582 54 Úsobí 
Obec Dlouhá Ves, IČO: 00267309, Dlouhá Ves 24, 582 22 Dlouhá Ves 
Obec Dobronín, IČO: 00285749, Polenská 221/2a, Dobronín, 588 12 Dobronín 
Obec Dolní Krupá, IČO: 00267368, Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá 
Obec Hubenov, IČO: 00373711, Hubenov 8, 588 05 Hubenov 
Obec Hurtova Lhota, IČO: 15060896, Hurtova Lhota 45, 580 01 Hurtova Lhota 
Obec Hybrálec, IČO: 00543705, Hybrálec 69, 586 01 Hybrálec 
Obec Kamenná, IČO: 00373761, Kamenná 46, 58813 Kamenná 
Obec Kochánov, IČO: 00579882, Kochánov 60, 582 53 Kochánov 
Obec Kojetín, IČO: 00267651, Kojetín 36, 58001 Kojetín 
Obec Krásná Hora, IČO: 00267694, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora 
Obec Květinov, IČO: 00267724, Květinov 12, 580 01 Květinov 
Obec Kyjov, IČO: 00579921, Dvorce 17, Kyjov, 580 01 Kyjov 
Obec Lípa, IČO: 00267805, Lípa 93, 582 57 Lípa 
Obec Michalovice, IČO: 00579955, Michalovice 33, 580 01 Michalovice 
Obec Okrouhlice, IČO: 00267953,Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice 
Obec Okrouhlička, IČO: 00579998, Okrouhlička 48, 582 53 Okrouhlička 
Obec Střítež, IČO: 00286672, Střítež 1, 588 11 Střítež 
Obec Šlapanov, IČO: 00268348, Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov 
Obec Ždírec, IČO: 00287008, Ždírec 25, 588 13 Ždírec 
Lesní družstvo ve Štokách, IČO: 64829561, Štoky 26, 582 53  Štoky 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly 
E.ON servisní, s.r.o.,  IČO: 25186213, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
Česká telekomunikační infrastuktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Smrčná na Moravě: 
p.č. 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 270/2, 270/3, 271/1, 271/12, 1472, 587/1, 588/8, 616/1, 616/4, 616/5, 
955/12, 956/1 a st. 266  
Dotčené orgány: 
Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH 
Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK 
Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL 
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad 
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírodních 
zdrojů a EIA 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, IČO: 70885184, Sokolovská 2, 586 01 
Jihlava 
Na vědomí: 
Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., IČO: 49241648, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha  
 
 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí : 
Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka,  informační centrum  
Obecní úřad Smrčná 
internet 
 


