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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 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. 4 vodního zákona a § 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 společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen 

"společné řízení") posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.11.2019 podala 

Obec Nevcehle, IČO 00286303, Nevcehle 54, 588 62  Urbanov, 

kterou zastupuje AQUA -REGIO s.r.o., IČO 06356958, Palackého nám. 39, 380 01  Dačice I 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

na stavbu: 

"Novostavba rybníku na parc.č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" podle projektové dokumentace z 

března 2019, zpracovatelem projektu je Karel Urbánek Dis., hlavní projektant Ing. Martin 

Růžička, CSc., Na Hradbách 35/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 72095989, č. ČKAIT 0101401 

- vodohospodářské stavby 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 111 (trvalý travní porost), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 123/1 

(zahrada), parc. č. 125/1 (trvalý travní porost), parc. č. 128 (trvalý travní porost), parc. č. 637 (ostatní 

plocha), parc. č. 638 (trvalý travní porost) v katastrálním území Nevcehle. 

 

Popis a účel stavby: 

- Je navržen průtočný rybník na drobném vodním toku Nevcehleského potoku. Hráz rybníka je 

navržena zemní, sypaná, homogenní šířky v koruně 4 m. Návodní svah bude proveden ve sklonu 1:3 

a opevněn. Vzdušný svah bude ve sklonu 1:20,5 a ohumusován a oset travní směsí. Na rybníku bude 

zřízen bezpečnostní přeliv – opevněný průleh. Součástí stavby rybníka bude i zrušení (zasypání) 

části otevřené vodoteče Nevcehelského potoka, jenž bude nově veden přes zátopu rybníka. 

- Plocha povodí nádrže je dle odborného výpočtu 2,51 km2. Délka hráze rybníka v koruně 76,50 m, 

šířka 4,00 m, maximální šířka v patě hráze je 24,50 m.  Kóta koruny hráze 596,00 m.n.m. Normální 
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hladina nádrže rybníka je ve výše 595,20 m.n.m., maximální 595,70 m.n.m. Při normální hladině je 

zatopený objem 7 600 m3 a zatopená plocha 4 650 m2. 

- Rybník bude sloužit hlavně pro ochranu před povodněmi, suchem, zlepšení funkce 

vodohospodářské, estetické, rekreační a ke zvýšení biodiverzity lokality. 

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla. 

3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce při 

stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí 

být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 

staveništi do kolaudace stavby vodního díla. 

5. Před započetím stavebních prací je nutné požádat případné dotčené vlastníky a správce sítí 

technického vybavení dotčených stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na 

místě samém. 

6.  Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu 

předem termín zahájení stavby (min. 15 dní před zahájením prací) a název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět. 

7. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník. 

8. Provozovatel nádrží je povinen udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo 

k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných zájmů podle § 59 odst. 1), 

písm. b) vodního zákona. 

9. Budou splněny požadavky a připomínky účastníků řízení vyplývajících z jejich vyjádření 

a stanovisek: 

a) Závazné stanovisko OŽP MěÚ Telč – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny ze dne 

7.11.2019 zn. Telč8559/2019 OŽP/Ně 

- 1) Ve výtopě rybníka bude vytvořen litorál v rozsahu 1/10 plochy rybníka. 

- 2) Vytvořený litorál bude v maximu 30 cm hluboký s postupným snižováním hloubky 

směrem ke břehu. 

- 3) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v místě stavby (např. škeble říční, 

naše původní druhy raků,...) bude neprodleně informován orgán ochrany přírody, který určí 

další postup prací. 

- 4) Vytěžený sediment bude uložen na orné půdě, nebo na jiném místě odsouhlaseném 

správním orgánem ochrany přírody mimo významné krajinné prvky (§ 3 odst. 1) písm. b) 

zákona). 

- 5) Stromy, které jsou v místě zátopy a u kterých dojde ke kácení, budou po pokácení uloženy 

na pozemku p.č. 125/1 v k.ú. Nevcehle, kde budou sloužit jako „loggery“. 

- 6) Bude minimalizován vliv na porost dřevin pod hrází rybníka tak, aby byla zachována část 

olšového luhu. 

- 7) Bude respektována ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- 8) Provozovatel budoucího rybníka zajistí, aby chov ryb byl pouze extenzivní a obsádka při 

výlovu nepřekročila 250 kg/ha. 

b) Závazné stanovisko OŽP MěÚ Telč – státní správy lesů ze dne 25.9.2019 zn. Telč 7312/2019 

OŽP/So/221.2.6 

- Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození lesních pozemků a porostů dřevin na nich 

rostoucích, včetně jejich kořenového systému 

- Stavební materiál nebude umístěn (uskladněn), ani dočasně na lesní pozemky 

- Normální hladina rybníka bude stanovena tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedního 

lesního pozemku p.č. 127 v k.ú. Nevcehle 
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c) Stanovisko správce povodí a toku Povodí Moravy, s.p., ze dne 26.9.2019 zn. PM-

39267/2019/5203/Pe 

- 1) Začátek a konec prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámen na Povodí Moravy, 

s.p., provoz Dačice, Antonínská 16, 380 01 Dačice, vedoucí provozu Ing. Drexler – tel. 

384 420 204, e-mail:drexler@pmo.cz 

- 2) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami 

nebezpečnými vodám. Případný nános v korytě toku, způsobený činností při provádění 

a následném provozování rybníka, bude odstraňovat investor na své náklady. V případě 

mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je 

třeba mj. bezodkladně informovat dispečink Povodí Moravy, s.p. – tel. 541 511 737. 

- 3) Na Povodí Moravy, s.p. bude předána dokumentace a zaměření skutečného provedení 

stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK v elektronické formě 

(pdf). 

- 4) Provozovatel rybníka musí mít zpracovaný manipulační řád, který bude předložen 

k vyjádření na Povodí Moravy, s.p. 

- 5) Ve vodním toku pod rybníkem bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) Q330d. 

V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést hodnotu MZP a také způsob jeho 

dodržování a kontroly. V případě nižšího přítoku do rybníku než je MZP, bude odtok 

z rybníku roven přítoku. 

- 6) Na rybníku bude vhodným způsobem vyznačena kóta normální a maximální hladiny. 

- Dále upozorňujeme: 

Realizací předmětné stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. 

převzalo do své správy a majetku. Provozovatel rybníka musí udržovat navržené objekty 

a opevnění v řádném a provozuschopném stavu. 

Povodí Moravy, s.p. neponese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem 

velkých vod při povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese 

investor, resp. vlastník stavby. 

10. Při provádění stavby musí být dodrženy tyto podmínky a požadavky vyplývající z: 

a) Souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Nevcehle 

vydaného OŽP MěÚ Telč – orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2019 zn. 

Telč 7594/2019 OŽP/KR/201.1 

b) Přílohy vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze 

dne 12.9.2019 zn. 749017/19 

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

 

III. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie 

technickobezpečnostního dohledu (TBD): 

Kategorie z hlediska TBD      IV. kategorie 

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly: 

Vlastník vodního díla bude provádět hodnocení jevů a skutečností a jejich porovnávání se zjištěními při 

předchozích obchůzkách. Obchůzky provádí minimálně 1 x měsíčně a z každé obchůzky se pořizuje 

záznam.  

Za podmínek: 

1. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a písemně oznámí 

její jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě pracoviště a číslo telefonu vodoprávnímu úřadu.  

Termín do: 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
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2. Vlastník vodního díla vždy přizve vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát 

za deset let, nebo nastanou-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 

Termín: trvale po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

3. Vlastník vodního díla bude vodoprávnímu úřadu předkládat zprávy o výsledcích 

technickobezpečnostního dohledu jednou za deset let, nebo nastaly-li mimořádné okolnosti 

dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 

Termín: trvale po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

IV.  Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona 

p o v o l e n í 

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na 

vodním díle dle PD "Novostavba rybníku na parc.č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" z března 2019, 

zpracovatelem projektu je Karel Urbánek Dis., hlavní projektant Ing. Martin Růžička, CSc., Na 

Hradbách 35/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 72095989, č. ČKAIT 0101401 - vodohospodářské 

stavby na pozemku parc. č. 111, 122, 123/1, 125/1, 128, 637, 638 v katastrálním území Nevcehle., okres 

Jihlava, Kraj Vysočina. Navržený průtočný rybník se nachází na drobném vodním toku DVT 

Nevcehelský potok (IDVT 10186518). Rybník se nachází na vodním útvaru povrchových vod DYJ_0010 

– Moravská Dyje od pramene po tok Myslůvka. Účelem nakládaní s vodami je jejich vzdouvání, 

akumulace a extenzivní chov ryb. 

Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1 148 362 Y: 675 191. 

Výškové parametry (Bpv): 

Kóta koruny hráze    596,00 m. n. m. 

Kóta provozní hladiny    595,20 m n. m. 

Kóta maximální hladiny při Q100    595,70 m n. m. 

    

Plocha zátopy při provozní hladině      4 650 m2 

Plocha zátopy při maximální hladině     5 100 m2 

Objem vody při provozní hladině     7 600 m3 

Objem vody při maximální hladině        10 100 m3 

 

V. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami: 

1. Vodoprávní úřad stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok 

Q330d= 2,3 l/s v toku pod spodní výpustí tohoto rybníka. Zachování minimálního zůstatkového 

průtoku v toku bude zajištěno stálým technickým opatřením (otvorem v dluži odpovídající 

požadovanému průtoku) v místě pod hrází nádrže v revizní šachtě na odtoku. 

2. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vodního díla. 

3. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové 

vody v místě tohoto povoleného nakládání. 

4. Bude zpracován přiměřený manipulační řád, stanovující pravidla manipulace při normálních 

i mimořádných podmínkách, dle kterého bude vodní dílo provozováno. Ten bude předložen 

místně příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce 

s vyjádřením přímého správce toku.   

5. Podle § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona budou zřízeny vodní značky ve smyslu ČSN 75 29 10 

– vodní značky, pro určení kóty normální a maximální hladiny, které budou navazovat na 

stávající nivelizační síť.  
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6. Ukládá podle § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost: 

1. Měřit minimální zůstatkový průtok měrnou nádobou v průběhu měsíce června, července a srpna 

(minimálně 1x za měsíc v uvedeném období) a na výzvu vodoprávního úřadu. 

2. Předávat zprávu o výsledcích měření za kalendářní rok příslušnému správci povodí a vodoprávnímu 

úřadu vždy do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nevcehle, Nevcehle 54, 588 62  Urbanov 

 

Odůvodnění: 

Dne 15.11.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dne bylo zahájeno 

společné řízení.  

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání na místě 

stavby, protože mu byly dobře známy poměry v území, veřejné ústní jednání proběhlo dne 10.1.2020 

v zasedací místnosti MěÚ Telč, Na Sádkách 453. žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 

záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 

své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení neuplatnili svoje námitky 

a připomínky. 

Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 

s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění 

stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 

výstavbu. 

 

K řízení bylo předloženo:  

- 2x PD "Novostavba rybníku na parc.č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" z března 2019, zpracovatelem projektu 

je Karel Urbánek Dis., hlavní projektant Ing. Martin Růžička, CSc., Na Hradbách 35/1, 377 01 

Jindřichův Hradec, IČ: 72095989, č. ČKAIT 0101401 - vodohospodářské stavby 

- Plná moc pro zastupování a pověření k zástupu 

- Hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu, Pobočka Brno, ze 

dne: 4.7.2018 zn. CHMI/561/507/2018 

- Stanovisko správce povodí a toku Povodí Moravy, s.p., ze dne 26.9.2019 zn. PM-

39267/2019/5203/Pe 

- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Telč – odpadové hospodářství ze dne 25.9.2019 zn. Telč 7322/2019 

OŽP/Mi 

- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Telč – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny ze dne 7.11.2019 

zn. Telč8559/2019 OŽP/Ně 

- Souhlas OŽP MěÚ Telč – orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 8.10.2019 zn. Telč 

7594/2019 OŽP/KR/201.1 

- Závazné stanovisko ORÚP MěÚ Telč – orgán územního plánování ze dne 25.10.2019 zn. Telč 

7385/2019 ORÚP 

- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Telč – orgán státní správy lesů ze dne 25.9.2019 zn. Telč7312/2019 

OŽP/So/221.2.6 

- Posudek Vodní díla – TBD a. s. pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění 

technickobezpečnostního pohledu ze dne 4.10. 2019, 
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- Stanovisko České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, ze dne 12.9.2019 zn. 

UPTS/OS/228056/2019 

- Vyjádření E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ze dne 12.9.2019, 

zn. D8626-26006742  

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 

12.9.2019 zn. 749017/19 

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 12.9.2019 zn. 

E35214/19 

- Vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 12.9.2019, zn. 5001999953 

- Vyjádření Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor správy majetku, oddělení správy 

nemovitého majetku, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, ze dne 10.10.2019, zn. KRPJ-2538-265/ČJ-

2019-1600MN 

- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních 

zájmů, Tychonova 1, 160 01Praha 6, ze dne 19.10.2018 zn. 39209/2018-1150-OÚZ-ČB 

 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vodoprávní úřad zapracoval 

podmínky a odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí podle § 81 správního řádu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 

rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 

vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 94z odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

Vypraveno dne: 6.2.2020 

 

 

 

 

 

Ing. Vlastislav Soukup 

vedoucí odboru životního prostředí 
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Toto oznámení bude doručeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského 

úřadu Telč a Obecního úřadu Nevcehle po dobu 15 dnů. Dnem doručení je 15. den vyvěšení.  

 

Vyvěšeno:…………….. 

 

Sejmuto: ……………..     Razítko a podpis: …………….. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 

výši 3000 Kč byl zaplacen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

AQUA -REGIO s.r.o., IDDS: 3ezpqpg 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 39, 380 01  Dačice I 

Petr Bělka, Masarykova č.p. 156, 517 50  Častolovice 

Mgr. Marta Bělková, Masarykova č.p. 156, 517 50  Častolovice 

Karel Hirš, Nevcehle č.p. 77, 588 62  Urbanov 

Obec Nevcehle, IDDS: v2cawg4 

 sídlo: Nevcehle č.p. 54, 588 62  Urbanov 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí (SSL, ZPF, OH, OPK), náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 

10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  

Telč-Vnitřní Město 
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