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MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV 

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 

Odbor životního prostředí 
 
SPIS. ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA TIŠNOV  
S-MUTI 49420/2021 MUTI 11598/2022/OŽP/Ce Ing. J.Čechovičová 2022-03-23 

 
 

Oprava zřejmých nesprávností 
 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část 

 
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „správní řád“), rozhodl dle ustanovení § 70 správního řádu o opravě zřejmých nesprávností ve 
výrokové části rozhodnutí OŽP MěÚ Tišnov, č.j. MUTI 10475/2022/OŽP/Ce, ze dne 17.03.2022, 
společného povolení vydaného:Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 2, 
591 01 Žďár nad Sázavou, podle ustanovení § 94 p odst.1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona 
pro stavbu „Borovník – vodovod, kanalizace a ČOV“ na pozemcích: 109/1 (orná), 900/1 (ostatní 
plocha), 110 (orná), 120/12 (trvalý travní porost), 929/10 (vodní plocha), 125/10 (trvalý travní 
porost), 928/1 (ostatní plocha), 929/13 (vodní plocha), 929/17 (vodní plocha), 120/16 (trvalý travní 
porost), 902/1 (ostatní plocha), 928/2 (ostatní plocha), 895/1 (ostatní plocha), 642/2 (trvalý travní 
porost), 642/1 (trvalý travní porost), 897 (ostatní plocha), 659/2 (zahrada), 646/1 (ostatní plocha), 
40 (ostatní plocha), 646/2 (ostatní plocha), 146/12 (ostatní plocha), 927/18 (vodní plocha), 904 
(ostatní plocha), 146/8 (ostatní plocha), 146/6 (ostatní plocha), 903 (ostatní plocha), 146/1 (ostatní 
plocha), 902/1  (ostatní plocha), 927/12 (vodní plocha), 927/5 (vodní plocha), 927/1 (vodní plocha), 
896/1  (ostatní plocha), 910 (ostatní plocha), 532/10 (ostatní plocha), 532/11 (ostatní plocha), 914 
(ostatní plocha), 915/1 (ostatní plocha), 3 (zahrada), 4 (zahrada), st. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), 
8 (ostatní plocha), st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25/1 (ostatní plocha), 532/9 (ostatní plocha), 
299/45 (orná půda), 299/40 (orná půda), 299/41 (orná půda), 531/17 (ostatní plocha), 148/1 
(ostatní plocha), 58/2 (ostatní plocha), 524 (ostatní plocha), 46 (zahrada), 927/2 (vodní plocha), 
151/1 (ostatní plocha), 151/3 (ostatní plocha), 146/3 (ostatní plocha), v k.ú. Borovník, v obci 
Borovník, v kraji Jihomoravském,  

t a k t o : 
Ve výroku rozhodnutí č.j. MUTI 10475/2022/OŽP/Ce, ze dne 17.03.2022, na str. 3 opravuje délku u 
stavebního objektu SO 2.02 Odbočky pro domovní přípojky, následovně: 
SO 2.02 Odbočky pro domovní přípojky 
Materiál KT, PP v délce 194,87 m 
 
a dále ve výroku v odst. IV. na str.3 opravuje v povolení k nakládání s vodami, kapacitu ČOV (počet 
EO), údaje o průtoku : prům. a max. okamžitý odtok, max. měsíční odtok a max. roční odtok, 
následovně: IV. vydává povolení k nakládání s vodami, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)  
vodního zákona, spočívající ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Borovník do vod 
povrchových, vodního toku Halda, IDVT 10200170, ve správě Lesů ČR s.p., vodní útvar povrchových 
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vod DYJ_0400 Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka), na pozemku p.č.642/1                  
v k.ú. Borovník, s dobou platnosti do 31.12.2031.  

• druh přiváděných vod:   splaškové odpadní vody  
• způsob čištění:    mechanicko-biologická ČOV, srážení fosforu  
• počet napojených EO:   návrh 130 EO  
• prům. a max. okamžitý odtok  prům. 0,3 l/s a max. 5 l/s  
• max. měsíční odtok:   800  m3  
• max. roční odtok:   8550  m3  
• počet měsíců, kdy se vypouští: 12  
• souřadnice umístění výusti  Y 622 552        X 1 140 155  

 
Odůvodnění  

Dne 17.03. 2022 pod č.j. MUTI 10475/2022/OŽP/Ce vydal Městský úřad Tišnov, odbor životního 
prostředí rozhodnutí stavebníkovi: Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 
2, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupenému na základě plné moci společností AP INVESTING, s.r.o., 
IČ 60712121, Palackého tř.12, 612 00 Brno, zastoupenou Petrem Vojtěchem, kterým vydal společné 
povolení na stavbu „Borovník – vodovod, kanalizace a ČOV“, na pozemcích: 109/1 (orná), 900/1 
(ostatní plocha), 110 (orná), 120/12 (trvalý travní porost), 929/10 (vodní plocha), 125/10 (trvalý 
travní porost), 928/1 (ostatní plocha), 929/13 (vodní plocha), 929/17 (vodní plocha), 120/16 (trvalý 
travní porost), 902/1 (ostatní plocha), 928/2 (ostatní plocha), 895/1 (ostatní plocha), 642/2 (trvalý 
travní porost), 642/1 (trvalý travní porost), 897 (ostatní plocha), 659/2 (zahrada), 646/1 (ostatní 
plocha), 40 (ostatní plocha), 646/2 (ostatní plocha), 146/12 (ostatní plocha), 927/18 (vodní plocha), 
904 (ostatní plocha), 146/8 (ostatní plocha), 146/6 (ostatní plocha), 903 (ostatní plocha), 146/1 
(ostatní plocha), 902/1  (ostatní plocha), 927/12 (vodní plocha), 927/5 (vodní plocha), 927/1 (vodní 
plocha), 896/1  (ostatní plocha), 910 (ostatní plocha), 532/10 (ostatní plocha), 532/11 (ostatní 
plocha), 914 (ostatní plocha), 915/1 (ostatní plocha), 3 (zahrada), 4 (zahrada), st. 20 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 8 (ostatní plocha), st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), 25/1 (ostatní plocha), 
532/9 (ostatní plocha), 299/45 (orná půda), 299/40 (orná půda), 299/41 (orná půda), 531/17 
(ostatní plocha), 148/1 (ostatní plocha), 58/2 (ostatní plocha), 524 (ostatní plocha), 46 (zahrada), 
927/2 (vodní plocha), 151/1 (ostatní plocha), 151/3 (ostatní plocha), 146/3 (ostatní plocha), v k.ú. 
Borovník, v obci Borovník, v kraji Jihomoravském. Součástí tohoto povolení je i povolení k nakládání 
s vodami, vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových.  
Dne 21.03.2022 zástupce na základě plné moci výše uvedeného stavebníka Petr Vojtěch ze 
společnosti AP INVESTING, s.r.o. upozornil na chybně uvedené údaje, které se týkají celkové délky 
kanalizačních přípojek a údajů v povolení k nakládání s vodami. 
Nesprávně byla uvedena délka u stavebního objektu SO 2.02 Odbočky pro domovní přípojky 194,05 
m, správně mělo být uvedeno 194,87 m. Kapacita ČOV byla v rozhodnutí nesprávně uvedena 250 
EO, správně má být 130 EO. Průměrný min. a max. okamžitý odtok v povolení nesprávně uveden 
0,44 l/s a max. 8,3 l/s. Správně má být prům. 0,3 l/s, max. 5 l/s. Max. měsíční odtok v povolení 
nesprávně uveden 1689 m³, správně má být 800 m³. Maximální roční odtok v povolení uveden 
nesprávně 14 000 m³. Správně má být 8 550 m³. 
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, po upozornění na zřejmou nesprávnost                             
v rozhodnutí, s přihlédnutím k zásadě procesní ekonomie a v souladu s ustanovením § 70 správního 
řádu, opravuje chyby v textu výroku, ke kterým došlo chybou při psaní textu. Prvním úkonem 
správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí, dle § 70 správního řádu. 
 

Poučení účastníků  
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který 
jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního 
řádu, podáním u Městského úřad Tišnov, odboru územního plánování a stavebního řádu. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
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každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. 
              
 
 
 
 
 
      Ing. Jiřina Čechovičová  
referent odboru životního prostředí 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, OÚ Obce Borovník 
a OÚ obce Rozseč. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
Vyvěšeno dne:  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 
Sejmuto dne: 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
 

 
Doručí se: 
Účastník řízení  - dle § 94 k, písm. a) stavebního zákona (dále jen „SZ“) (§ 27 odst. 1 správního řádu)  
- stavebník a dle § 115 vodního zákona (k nakládání s vodami) (dále jen „VZ“): 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupený na základě 
plné moci společností AP INVESTING, s.r.o., IČ 60712121, Palackého tř.12, 612 00 Brno, zastoupenou 
Petrem Vojtěchem, bude doručeno zástupci (DS) 
Účastníci řízení  - § 27 odst. 1 správního řádu dle § 94 k, písm. d) SZ – vlastník dotčeného pozemku 
a jiné věcné právo k takovému pozemku: 
Bieliková Marie, Mgr., Bajkalská 12985/9, 83104, Bratislava, Slovenská republika 
Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno (DS) 
SÚS JmK, p.o.k. , IČ 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno (DS) 
Obec Borovník, č.p.23, 59451 Borovník (DS) – i dle § 94k písm.b) SZ a § 115 odst.4) VZ 
Bobčík Vladislav Mgr., Vaňkovo náměstí 572/6, Stránice, 60200 Brno  
Bobčíková Veronika Ing., Vaňkovo náměstí 572/6, Stránice, 60200 Brno 
Zelenka Petr Ing., Hluboká 83/5, Štýřice, 63900 Brno 
Zelenková Marie Ing., Hluboká 83/5, Štýřice, 63900 Brno 
Zelenka Tomáš Ing., Turistická 602/51, Medlánky, 62100 Brno 
Zelenková Markéta Ing., Turistická 602/51, Medlánky, 62100 Brno 
Zelenka Tomáš Mgr., Kobylnická 1412/5, 62700 Brno 
Vomelová Martina, č. p. 36, 59451 Borovník 
EG.D, a.s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (DS) 
Volný František, Lánice 449, 59501 Velká Bíteš 
Holánková Marie, č.p.6, 594 514 Borovník 
Crha Aleš, Na Výsluní 691, 59501 Velká Bíteš 
Crhová Lucie, Na Výsluní 691, 59501 Velká Bíteš 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (DS) 
Hálová Jana, č. p. 7, 59451 Borovník 
Chytková Karolína, č. p. 30, 59451 Borovník 
Vojtěch Bohuslav, č. p. 34, 59451 Borovník  
Vojtěchová Eva, č. p. 34, 59451 Borovník 
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Kabelka Alois, č. p. 46, 59451 Borovník  
Kabelková Zdeňka, č. p. 46, 59451 Borovník 
Věcné břemeno (p.č.146/1) 
Holánek Karel, č.p.6, 594 51 Borovník 
Holánková Jana, č.p.6, 594 51 Borovník 
Dotčení ochranného pásma dalších inženýrských sítí: 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha (DS) 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (DS)  
VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou (DS) (budoucí 
provozovatel) 
Povodí Moravy , s.p., provoz Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS) (správce dotčeného vodního toku 
křížením ) 
Účastníci řízení dle § 115 odst. 5) VZ  - § 27 odst. 2 správního řádu (správce vodního toku) 
Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava, Březnická 5659, Zlín, 760 01 (DS) 
Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona odst. e)  - § 27 odst. 2 správního řádu – vlastníci 
sousedních pozemků, dotčení ochranným pásmem vodovodu a kanalizace 
p.č. 49, 52, 780/2, 48/1, 47, 44, 41/9, 41/8, 41/2, 781/4, 25/6, 24/2, 762/2 v k.ú. Rozseč 
p.č.120/18, 76/3, 69/40, 902/2, 151/2, 927/1, 927/6, 534 v k.ú. Borovník 
Dotčené orgány: 
OÚP MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov 
OSŘ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov (stavby vedlejší v kompetenci OSŘ MěÚ Tišnov) 
ODŽÚ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov (komunikace a zpevněné plochy) 
Obecní úřad Borovník, Borovník 23, Křižanov, 594 51 (DS) (povolení sjezdu, povolení ke kácení) 
HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno (DS) 
KHS JmK, se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 656 27 Brno (DS) 
OŽP MěÚ Tišnov – ZPF, ochrana přírody, ochrana lesa, odpady, ovzduší 
 
Vypraveno dne 23.03.2022 
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