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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

O Z N Á M E N Í   
zahájení správního řízení ve věci vydání společného územního a stavebního povolení ke 

stavbě vodního díla „Prostřední Poříčí – protipovodňová opatření“  
 

       Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel od Obce Prostřední Poříčí, 
Prostřední Poříčí 9, 679 62  Křetín, IČ 00637785, žádost o vydání společného povolení 
podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Prostřední Poříčí – protipovodňová opatření“. 

Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 961/1, 215/16, 898/1, 897, 961/2, 959/1, 959/2, 931, 
953/7, 1021 a 859/3, k. ú. Prostřední Poříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 
      K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janem Vrbou, 

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a a vyjádření 
účastníků řízení a dotčených orgánů. 
 

        Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě 
výsledku tohoto přezkoumání a ve smyslu ustanovení § 94j stavebního zákona a § 115 
vodního zákona oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení všem 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařizuje k projednání žádosti 
veřejné ústní jednání v  
 

 

úterý dne 23. dubna 2019. 
Jednání bude zahájeno v 9.00 hodin v na místě stavby, na pozemku parc. č. 215/16 v k. ú. 

Prostřední Poříčí (u nemovitosti č. p. 41, Prostřední Poříčí). 
 

 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být 
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému 
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a 
ochrany ŽP, úřední dny: Po a St 8 - 17 hodin, nebo dle domluvy).  
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Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu 
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání 
veřejného ústního jednání na místě stavby. 
 

 

Ve stejném termínu je třeba, aby investor stavby (zástupce) doložil následující podklady:  
 Doklad o zaplacení správního poplatku 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích. Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet 19-
0000126631/0100, VS 31512 

 

 

Stručný popis stavby a jejího umístění: 
Předmětem stavby jsou protipovodňová opatření proti průtokům přicházejícím z extravilánu. 
Jedná se o úpravu stávajícího systému odvádění srážkových vod v obci, sanace strže je 
novostavbou. 

Stoka D1 je navržena z PP potrubí S12 DN500 délky 268 m. Bude napojena do stávající 
monolitické vpusti, přes kterou prochází stávající stoka s vyústěním do Křetínky. Trasa je 
vedena v obecní komunikaci. Nátok do stoky bude monolitickou pásovou vpustí. Další přítok 
do obce – příkopem vlevo po směru toku – bude horskou vpustí osazenou před stávajícím 
propustkem. Na trase stoky D1 jsou umístěny dvě pásové vpusti. Je navržena na pozemcích 
parc. č. 961/1, 215/16, 898/1 a 897, k. ú. Prostřední Poříčí. 
Stoka D2 je navržena od příkopu při vjezdu do obce do stávajícího vyústění do Křetínky mezi 
mostem a stávající budovou. Stoka je navržena z PP potrubí SN12 DN500, délky 90,0 m. Vtok 
do potrubí je navržen vtokovým objektem typu horské vpusti. V místě vyústění bude provedena 
nová dlažba z lomového kamene do betonu, vlastní vyústění otevřeného koryta bude opevněno 
kamenným záhozem. Je navržena na pozemcích parc. č. 961/2, 959/1, 959/2, 931, 953/7, 

1021, k. ú. Prostřední Poříčí. 
Sanace strže – bude provedena dvěma drátokamennými gabionovými přehrážkami, které 
budou propouštět minimální průtoky. První přehrážka bude mít výšku nad terénem 4,48 m, 
druhá 3,02 m. Sanace strže e navržena na pozemku parc. č. 859/3, k. ú. Prostřední Poříčí. 
 

 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.  
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho 
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném 
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které 
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od 
provedeného ústního jednání. 



Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 
správního rozhodnutí nebo opatření. 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 
území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující 
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jed jedna osoba. 
 

 

                                                

          

 

 

 „otisk úředního razítka“ 

  

 Bc. Ing. Leona FIALOVÁ 

 vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP 

 

 

 

 

Město Boskovice a Obec Prostřední Poříčí provedou zveřejnění tohoto oznámení a 
vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu 30 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po 
uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu. 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů. 
 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat  MěÚ Boskovice, odbor TOŽP) 

 

 



Oznámení obdrží: 
Účastníci řízení: 

1. Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 679 62  Křetín 

2. LEDEKO, a.s., Pražská 970/76, 679 61  Letovice 

3. Martina Pazderová, Prostřední Poříčí 21, 679 62  Křetín 

4. Monika Valešová, Vítějeves 198, 569 06 

 

Správci dotčených inženýrských sítí: 
5. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno 

6. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 

7. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 

8. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, Boskovice 

 

 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se dle § 94l odst. 3 a § 94 m odst. 2 
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 
K. ú Prostřední Poříčí, parc. č. 215/32, 252/1, 245/1, 251/2, 250, 251/5, st. 21/1, 245/2, 249/2, 

st. 21/2, 975, 798/5, 798/4, 800/7, 800/1, 797, 799, 809/1, 796/3, 721/4, 810, 815/1, 172/2, 

935/6, 935/7, 935/1, 1011, 935/2, 935/5, st. 91/1, st. 80, 953/1, 204/1, 204/2, st. 102, 955/16, 

883/2, 859/1, 859/5, 859/10 

k. ú. Křetín, parc. č. 252 

 

 

Dotčené orgány: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno 

MěÚ Boskovice, STAV, nám. 9. května 4/2, Boskovice 

MěÚ Boskovice, TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


