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MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA 
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01, POLIČKA 
 

Spis. zn.:  MP/20541/2021/11    

Č. j.: MP/26640/2021/OÚPRaŽP/KlR   

 

DLE ROZDĚLOVNÍKU 

 

Opr. úřední osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Radek Klein 

461 723 888 

epodatelna@policka.org 

  

Datum: 02. 11. 2021    

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ KE ZRUŠENÍ VODNÍHO DÍLA 

Výroková část: 

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad 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 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 (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve 

správním řízení posoudil žádost o povolení ke zrušení vodního díla, kterou dne 17. 08. 2021 

podalo 

Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, 

K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 70890013 

(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona v 

souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

p o v o l u j e 

zrušení staveb vodních děl – podélných úprav, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta 

vodních toků, dle § 55 odst. 1 písm. b.) vodního zákona, s názvy (dle Technických karet): 

1. Tok Sr a 

Základní údaje stavby: úprava koryta bezejmenného vodního toku (IDVT: 10192239) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 60 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno je opevněno 

betonovým žlabem 60/50/10 cm se štěrkopískovým podsypem, svahy opevněny betonovou 

dekou 30/60/10 cm se štěrkopískovým podsypem, zbytek svahu osetím. Úprava z roku 1980 

v délce 570 m (rušená délka 530 m, ř. km 0,040 – 0,570). Pozemky dotčené stavbou parc. č. 

257/3, 273/12, 273/13 v k.ú. Nedvězí u Poličky, parc. č. 85/8, 85/11, 85/12, 85/14, 86/5, 

87/5 v k.ú. Nedvězíčko. 

2. K Bořinám Sr I 2a 

Základní údaje stavby: úprava koryta bezejmenného vodního toku (IDVT: 10186485) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 50 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno opevněno štětem o 

tloušťce 20 cm, přídlažba na šikmou výšku 30 cm, svahy drnem na šikmou výšku 60 cm, 

zbytek svahu osetím. Úprava z roku 1979 v délce 1 878 m (rušená délka 1 808, ř. km 0,070 
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– 1,878). Pozemky dotčené stavbou parc. č. 1533/1, 3181/2, 3181/3, 3181/4, 3181/8, 3189/3, 

3189/4, 3189/5, 3189/6, 3189/7, 3189/8, 3189/10, 3189/11, 3189/12, 3189/13, 3189/14, 

3189/15, 3189/16, 3189/17, 3189/18, 3189/19, 3189/20, 3189/22 v k.ú. Korouhev. 

3. Korouhev Sr I 2d 

Základní údaje stavby: úprava koryta bezejmenného vodního toku (IDVT: 10195088) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 50 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno opevněno štětem o 

tloušce 15 cm místy do betonového lože, břehy částečnou dlažbou o tloušťce 20 – 25 cm, 

částečně čtyřřadým dřevěným plůtkem s pohozem dna makadamem. Úprava z roku 1982 

v délce 1 992 m (rušená délka 1 992, ř. km 0,000 – 1,992). Pozemky dotčené stavbou parc. 

č. 673/3, 673/10, 673/12, 673/13, 673/14, 673/15, 673/16, 673/19, 673/20, 2617/2, 2617/6, 

2617/7 v k.ú. Korouhev. 

4. Šibeniční Sr I 3 

Základní údaje stavby: úprava koryta Šibeničního potoka (IDVT: 10186660) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 50 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno je opevněno dlažbou 

z melioračních žlabů, svahy drnem na šikmou výšku 50 cm, zbytek svahu osetím. Úprava z 

roku 1971 v délce 2 699 m (ř. km 0,000 – 2,699). Pozemky dotčené stavbou parc. č. 1087/7, 

1139/1, 1215/1, 1215/2, 1215/5, 1215/6, 1215/7, 1215/8, 1215/9, 1215/10, 1215/11, 

1813/10, 1813/11 v k.ú. Sádek u Poličky, parc. č. 1414/14, 1414/15, 1590/2, 1590/17, 

1590/18, 1590/19, 1935/1, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 

2078/9, 2078/10, 2078/11, 2078/12, 2078/13, 2078/14, 2078/15, 2078/16, 2078/17, 2078/18, 

2078/19, 2078/20, 2078/28, 2078/29, 2078/30, 2078/31, 2078/32, 2078/33, 2078/34, 

2078/35, 2078/36, 2078/37 v k.ú. Kamenec u Poličky, parc. č. 3809/2, 3812/2, 6195/1, 

6196/1, 6215/1, 6215/2, 6215/3, 6215/4, 6215/6, 6215/7, 6215/8, 6215/10, 6215/11, 

6215/12, 6215/13, 6215/14, 6215/15, 6215/16, 6215/17, 6215/18, 6215/19, 6215/20, 

6215/21, 6215/22, 6215/23, 6215/24, 6215/25 v k.ú. Polička. 

5. Andrlíkův Sr I 6 

Základní údaje stavby: úprava koryta bezejmenného vodního toku (IDVT: 10189170) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 80 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno opevněno štětem o 

tloušťce 20 cm , dřevěný plůtek, makadam, svahy drnem na šikmou výšku 60 cm, zbytek 

svahu osetím. Úprava z roku 1980 v délce 786 m (ř. km 0,400 – 1,186). Pozemky dotčené 

stavbou parc. č. 604, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1825/4, 1825/5, 1825/32, 1825/33, 1825/34, 

1825/35, 1825/36, 1825/37, 1828 v k.ú. Sádek u Poličky. 

6. Borová Sr I 7F 

Základní údaje stavby: úprava koryta bezejmenného vodního toku (IDVT: 10188252) 

lichoběžníkového profilu o šířce dna 60 cm, sklony svahů 1 : 1,5, dno zpevněno 

makadamem, dřevěný plůtek, svahy drnem na šikmou výšku 60 cm, zbytek svahu osetím. 

Úprava z roku 1979 v délce 462 m (ř. km 0,138 – 0,600). Pozemky dotčené stavbou parc. č. 

1739/1, 1739/2, 1740/5, 1740/9, 1740/11, 1740/12, 1751/8, 1783/8, 2222/1, 2216/1 v k.ú. 

Borová u Poličky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice 

nad Pernštejnem, IČO: 70890013 
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Odůvodnění: 

Dne 17. 08. 2021 podal vlastník stavby žádosti o povolení ke zrušení staveb vodních děl – 

podélných úprav drobných vodních toků, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních 

toků, dle § 55 odst. 1 písm. b.) vodního zákona (dále jen "stavby" nebo "úpravy"). Žádost byla 

zdůvodněna značným poškozením staveb vlivem působení přírodních sil (stavby z let 1971 – 

1982).  

K žádosti byly předloženy tyto podklady: 

 Tok Sr a 

▫ technická karta úpravy toků č. HM905233, 

▫ protokol o zařazení a přehledu TEÚ o stavbě nebo její ucelené části č. HM905233, 

▫ výkresová dokumentace – přehledná situace a vzorový příčný řez, 

▫ orientační situace na podkladové vodohospodářské mapě, 

▫ celková situační mapa s kilometráží vodního tuku, 

▫ detailní situace s kilometráží vodního toku, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Svitavy, č.j.: 

VLZH 61/80/Vo z roku 1980, o povolení stavby úpravy toku, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Svitavy, č.j.: 

VLZH 408/80/Vo ze dne 03. 04. 1981, o povolení užívání stavby úpravy toku, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 

 K Bořinám Sr I 2a 

▫ technická karta úpravy toků č. HM905232, 

▫ protokol o zařazení a přehledu TEÚ o stavbě nebo její ucelené části č. HM905232, 

▫ výkresová dokumentace – příčné řezy toku, 

▫ orientační situace na podkladové vodohospodářské mapě, 

▫ rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování ONV Svitavy, zn.: VÚP 519/77 ze 

dne 05. 05. 1977, o povolení stavby úpravy toku, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 

 Korouhev Sr I 2d 

▫ technická karta úpravy toků č. HM906352, 

▫ výkresová dokumentace – situace POV, situace M 1:10 000, 

▫ celková situační mapa s kilometráží vodního tuku, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Svitavy, č.j.: 

VLZH 1167/82/Vo ze dne 15. 10. 1982, o povolení užívání stavby, 

▫ zápis o odevzdání a převzetí stavby č. 258/2/82 ze dne 11. 06. 1982, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 

 Šibeniční Sr I 3 

▫ technická karta úpravy toků č. HM905231, 

▫ protokol o zařazení a přehledu TEÚ o stavbě nebo její ucelené části č. HM905231, 

▫ výkresová dokumentace – přehledná situace a vzorový příčný řez, 

▫ orientační situace na podkladové vodohospodářské mapě, 

▫ celková situační mapa s kilometráží vodního tuku, 

▫ detailní situace s kilometráží vodního toku, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnnictví ONV 

Svitavy, zn: Vod/ZL 166/Vk/70 ze dne 05. 05. 1970, o povolení stavby úpravy toku, 

▫ rozhodnutí Odboru zemědělského, lesního a vodního hospodářství ONV Svitavy, zn: 

Vod/71/Op/ZL 3 ze dne 04. 01. 1972, o povolení užívání stavby úpravy toku, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 
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 Andrlíkův Sr I 6 

▫ technická karta úpravy toků č. HM905230, 

▫ výkresová dokumentace – přehledná situace a vzorový příčný řez, 

▫ orientační situace na podkladové vodohospodářské mapě, 

▫ detailní situace s kilometráží vodního toku, 

▫ rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování ONV Svitavy, č.j.: VÚP 1962/78 ze 

dne 06. 12. 1978, o umístění stavby úpravy toku, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Svitavy, č.j.: 

VLZH 428/82/Vo ze dne 28. 04. 1982, o povolení užívání stavby úpravy toku, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 

 Borová Sr I 7F 

▫ technická karta úpravy toků č. HM905227, 

▫ protokol o zařazení a přehledu TEÚ o stavbě nebo její ucelené části č. HM905227, 

▫ výkresová dokumentace – přehledná situace, vzorový příčný řez, 

▫ detailní situace s kilometráží vodního toku, 

▫ zápis o odevzdání a převzetí stavby č. 438/6/79 ze dne 25. 09. 19879, 

▫ rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Svitavy, č.j.: 

VLZH 848/80/Vo ze dne 03. 06. 1980, o povolení užívání stavby úpravy toku, 

▫ fotodokumentace (2 fotografie). 

 Vyjádření Městského úřadu Polička, orgánu ochrany přírody a krajiny, 

č.j.: 854785/2021/OÚPRaŽP/HR ze dne 22. 09. 2021, ve kterém se zrušením úprav vodních 

toků souhlasí. 

Vodoprávní úřad oznámil (veřejnou vyhláškou) zahájení řízení Oznámením, 

č.j.: MP/22896/2021/OÚPRaŽP/KlR (spis.zn.: MP/20541/2021/08) ze dne 23. 09. 2021, všem 

jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Oznámení bylo doručeno dne 08. 10. 

2021 – patnáctým dnem po jeho vyvěšení. Současně jelikož mu byly dobře známy poměry 

staveb a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného zrušení staveb 

(příp. stanovení podmínek k jejímu zrušení), vodoprávní úřad upustil, podle § 115 odst. 8 

vodního zákona, od ústního jednání. Účastníci řízení byli informováni o tom, že pokud budou 

doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá 

znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Vodoprávní úřad předpokládal vydání rozhodnutí 

po uplynutí 15 dnů ode dne oznámení zahájení řízení (tj. po 23. 10. 2021) všem jemu známým 

účastníkům řízení, tzn., že neobdrží-li v termínu do 15 dnů ode dne oznámení nové podklady, 

vydá ve věci rozhodnutí. 

Dne 08. 10. 2021 vodoprávní úřad obdržel od Obec Borová (zastoupené starostkou Mgr. Lenkou 

Tlustou) žádost o provedení terénního šetření ve věci rušené stavby „Borová Sr I 7F“ za 

přítomnosti vlastníka stavby a správce Černého potoka – Lesů ČR, s.p.. Toto terénní šetření se za 

přítomnosti výše uvedených (Povodí Moravy, s.p. – Ing. Karla Straky a Lesy ČR, s.p. – 

Ing. Libora Hromádka) uskutečnilo dne 13. 10. 2021 na místě rušené stavby „Borová Sr I 7F“. 

Přítomní se shodli na tom, že zrušení (zánik) stavby nebude mít vliv na odtok povrchových vod 

z předmětné lokality (limitujícím faktorem jsou především stávající propustky na toku) a spíše 

bylo doporučeno nezastavovat blízké okolí vodního toku vzhledem k předpokládanému 

budoucímu výskytu extrémních událostí (přívalové srážky/sucho). Na základě provedeného 

terénního šetření bylo ještě dne 13. 10. 2021 vodoprávnímu úřadu doručen souhlas Obce Borová 

se zrušením stavby „Borová Sr I 7F“ v navrženém staničení (ř. km 0,138 – 0,600). 

V termínu od 23. 09. 2021 do 01. 11. 2021 nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné jiné 

připomínky, návrhy, popř. námitky účastníků řízení). Vzhledem k tomuto došel vodoprávní úřad 

k závěru, že všichni účastníci řízení s povolením ke zrušení staveb souhlasí. 
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Posouzení vodoprávního úřadu: 

Popis současného stavu staveb: 

1. Tok Sr a – koryto  vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod úrovní 

okolního terénu cca 1 – 1,2 m, lichoběžníkový tvar zůstává zachován, dlažba z betonových 

žlabů je v dolní části úpravy zachována, místy v delších úsecích chybí (ř. km 0,000 – 0,200), 

ve střední části je úprava zachována, zarůstá břehovým porostem (olše, krušina), místy je 

narušena nebo chybí (ř. km 0,200 – 0,350), horní část úpravy je zachována, opevnění svahů 

je provedeno z betonové dlažby 50/50/5 cm  (ř. km 0,350 – 0,570), zbytky stavby neohrožují 

životy a veřejné zdraví, životy nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

2. K Bořinám Sr I 2a – koryto vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod 

úrovní okolního terénu cca 1 m, lichoběžníkový tvar již není patrný, v dolní části úpravy je 

koryto vodního toku meandrující nebo zvlněné, zcela přírodního charakteru, opevnění zcela 

chybí (ř. km 0,090 – 1,420), ve střední části úpravy je zbudován rybník (ř. km 1,420 – 

1,730), v horní části úpravy zůstává zachována dlažba z melioračních žlabů, zpočátku s 

přídlažbou na šikmou výšku 30 cm, toto opevnění je místy narušeno (ř. km 1,800 – 1,930), 

v celé délce úpravy je břehový porost (převážně olše), zbytky stavby neohrožují životy a 

veřejné zdraví, životy nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

3. Korouhev Sr I 2d – koryto vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod 

úrovní okolního terénu 1 – 2  m, v dolní části úpravy zůstává zachován lichoběžníkový tvar 

koryta a opevnění dna a břehů, které je místy narušeno (ř. km 0,000 – cca 0,300), ve střední 

a horní části úpravy opevnění zcela chybí, torza dřevěných plůtky jsou místy patrná, koryto 

vodního toku je zvlněné, zcela přírodního charakteru (ř. km 0,300 – 1,992), v celé délce 

úpravy je břehový porost, zbytky stavby neohrožují životy a veřejné zdraví, životy nebo 

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

4. Šibeniční Sr I 3 – koryto vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod úrovní 

okolního terénu cca 1 – 1,2 m, lichoběžníkový tvar zůstává zachován, dlažba z melioračních 

žlabů s přídlažbou na šikmou výšku 30 cm je v dolní části úpravy místy narušena nebo chybí 

(ř. km 0,000 – cca 1,300), ve střední části je úprava zachována (ř. km 1,300 – 2,020), horní 

část úpravy byla tvořena dřevěnými plůtky, které jsou doposud místy patrné (ř. km 2,020 – 

2,699), zbytky stavby neohrožují životy a veřejné zdraví, životy nebo zdraví zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí. 

5. Andrlíkův Sr I 6 – koryto vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod 

úrovní okolního terénu cca 1 – 1,5 m, lichoběžníkový tvar a torza dřevěných plůtky 

zůstávají místy zachovány, koryto je již přírodní, makadam ve dně se začlenil do prostředí 

vodního toku, v celé délce úpravy je břehový porost (olše), zbytky stavby neohrožují životy 

a veřejné zdraví, životy nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

6. Borová Sr I 7F – koryto vodního toku je v úseku úpravy napřímené, zahloubené pod 

úrovní okolního terénu cca 1 – 1,2 m, lichoběžníkový tvar zůstává zachován, v místě s 

břehovým porostem (olše) je více vymělčené a více rozvolněné, dřevěné plůtky zcela chybí, 

makadam ve dně se začlenil do prostředí vodního toku, zbytky stavby neohrožují životy a 

veřejné zdraví, životy nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.  

 

Vodoprávní úřad shledal, že zachování staveb za účelem úpravy odtokových poměrů (zrychlení 

odtoku) a ochraně okolních pozemků není v současnosti účelná a nutná. Stavby těchto úprav 

můžou lokálně působit spíše negativně při průběhu povodní – jde především o soustředění a 

urychlení odtoku povrchových vod s negativními účinky jak na upravené úseky, tak na úseky 

vodních toků pod stavbami. Stavby úprav také nebyly určeny k ochraně žádných jiných staveb. 
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Zrušením staveb (jejich postupným rozpadem a přirozeným začleněním do prostředí vodního 

toku) dojde k podpoře nápravy současného nevyhovujícího morfologického (tvarového, 

rozměrového) a ekologického stavu koryt vodních toků v těchto úsecích. 

Zrušení staveb znamená, že podélné úpravy koryt vodních toků nebudou fyzicky odstraněny 

(nejedná se o povolení odstranění stavby) a v terénu budou ponechány v současném stavu (viz. 

výše – Popis současného stavu staveb). Ze stejného důvodu nebyla požadována dokumentace ke 

zrušení (odstranění stavby). Stavby přestávají být vodním dílem (ve smyslu § 55 vodního 

zákona) se všemi důsledky, které z toho vyplývají z vodního zákona, a souvisejících prováděcích 

právních předpisů. Stavby nadále nebudou udržovány v projektovaném stavu a budou ponechány 

samovolné rozpadu a přirozenému začlenění do prostředí vodního toku (renaturaci). Koryta 

vodních toků se tak nadále považují za přirozené ve smyslu § 44 odst. 2 vodního zákona a 

správce toku nemá povinnost, ale ani právo, stavby udržovat. Povinnosti správce vodního toku, 

podle § 47 vodního zákona, tímto nejsou dotčeny (sledovat stav koryt vodních toků, pečovat o 

koryta vodních toků, udržovat břehové porosty, obnovovat přirozená koryta vodních toků, 

navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení 

přirozených koryt vodních toků, aj.). 

Vodoprávní úřad projednal zrušení staveb ve společném řízení, podle § 115 odst. 12. vodního 

zákona, jelikož byla splněna podmínka podle § 140 odst. 1 správního řádu – řízení se týkají 

téhož předmětu řízení. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti, projednal je s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že zrušením předmětných staveb nejsou ohroženy zájmy 

chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními 

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 

shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící zrušení staveb. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Na základě požadavku Obce Borová ze dne 08. 10. 2021 bylo provedeno terénní šetření na 

místě stavby „Borová Sr I 7F“ na jehož základě bylo dne 13. 10. 2021 vodoprávnímu 

úřadu doručen souhlas Obce Borová se zrušením stavby „Borová Sr I 7F“ v navrženém 

staničení (ř. km 0,138 – 0,600). 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, podle § 81 odst. 1 správního řádu, podat odvolání, 

ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 

jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 

Pardubice podáním učiněným u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. 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 

https://app.codexis.cz/doc/CR/10979#L996
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vodoprávní úřad Městského úřadu Polička na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu). 

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Ing. Marta Mastná 

vedoucí odboru ÚPR a ŽP 

Městského úřadu Polička 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………………………      Sejmuto dne: ………………………………… 

 

 

Toto rozhodnutí bylo zveřejněno dne 02. 11. 2021 na adrese www.policka.org a také způsobem 

umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto řízením dotčeny. 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 

Ke zveřejnění na úřední desce: 

▫ Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (k vyvěšení na úřední desce) 

▫ Městský úřad Polička, na úřední desku (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup) 

▫ Obecní úřad Nedvězí, Nedvězí čp. 87, 569 92 Bystré u Poličky (k vyvěšení na úřední desce) 

▫ Obecní úřad Nedvězí, IDDS: xxga44m (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup) 

▫ Obecní úřad Korouhev, Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev (k vyvěšení na úřední desce) 

▫ Obecní úřad Korouhev, IDDS: 37fa4vg (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup) 

▫ Obecní úřad Sádek, Sádek čp. 150, 572 01 Polička (k vyvěšení na úřední desce) 

▫ Obecní úřad Sádek, IDDS: 7mwa5c4 (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup) 

▫ Obecní úřad Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky čp. 90, 572 01 Polička (k vyvěšení na 

úřední desce) 

▫ Obecní úřad Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m (ke zveřejnění na úřední desce umožňující 

dálkový přístup) 

▫ Obecní úřad Borová, Borová čp. 100, 569 82 Borová (k vyvěšení na úřední desce) 

▫ Obecní úřad Borová, IDDS: z89bmqe (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový 

přístup) 

http://www.policka.org/
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Obdrží: 

účastníci řízení - § 109 písm. a) stavebního zákona 
▫ Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, IDDS: m49t8gw 

 

účastníci řízení - § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastníci pozemků – veřejnou vyhláškou) 

▫ Obec Nedvězí, Nedvězí čp. 87, 569 92 Bystré u Poličky 

▫ Obec Korouhev, Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev 

▫ Obec Sádek, Sádek čp. 150, 572 01 Polička 

▫ Obec Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky čp. 90, 572 01 Polička 

▫ Obec Borová, Borová čp. 100, 569 82 Borová 

▫ Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

▫ Ing. Jiří Tichý, Oldřiš č.p. 27, 569 82 Borová u Poličky 

▫ Josef Jílek, Nedvězí č.p. 38, 569 92 Bystré u Poličky 

▫ Božena Jílková, Nedvězí č.p. 38, 569 92 Bystré u Poličky 

▫ František Navrátil, Wolkerova č.p. 663, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Eliška Juklová, Školní č.p. 435, 569 92 Bystré u Poličky 

▫ Eduard Střílek, Eimova č.p. 48, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jiří Novotný, Korouhev č.p. 176, 569 93 Korouhev 

▫ Květoslava Jílková, K. Světlé č.p. 772, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jitka Růžičková, K. Světlé č.p. 772, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Ivana Hloušová, Korouhev č.p. 192, 569 93 Korouhev 

▫ Jan Ehrenberger, Zahradní č.p. 273, 517 43 Potštejn 

▫ Marie Vosýnková, Korouhev č.p. 126, 569 93 Korouhev 

▫ Jitka Kvapilová, Sádek č.p. 77, 572 01 Polička 

▫ Iveta Bobková, Korouhev č.p. 159, 569 93 Korouhev 

▫ Radek Hlouš, Korouhev č.p. 192, 569 93 Korouhev 

▫ Jaroslav Soukal, Korouhev č.p. 245, 569 93 Korouhev 

▫ Mgr. Ladislav Filipi, Korouhev č.p. 142, 569 93 Korouhev 

▫ Eduard Červený, Švermova č.p. 384, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Marie Kučerová, Hegerova č.p. 350, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jan Procházka, Chocerady č.p. 267, 257 24 Chocerady 

▫ Libor Procházka, Borovnická č.p. 247, 592 42 Jimramov 

▫ Blanka Satoriová, Sedliště č.p. 55, 592 42 Jimramov 

▫ Jiří Mour, Korouhev č.p. 60, 569 93 Korouhev 

▫ Věra Mourová, Korouhev č.p. 60, 569 93 Korouhev 

▫ Pavel Sion, Korouhev č.p. 274, 569 93 Korouhev 

▫ Marie Procházková, Korouhev č.p. 278, 569 93 Korouhev 

▫ Ing. Luboš Dostál, Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl 

▫ Mgr. Barbora Dostálová, Újezdec č.p. 56, 570 01 Litomyšl 

▫ Martin Charous, Korouhev č.p. 189, 569 93 Korouhev 

▫ Josef Andrlík, Oldřiš č.p. 235, 572 01 Polička 

▫ Jiří Honzálek, Sádek č.p. 199, 572 01 Polička 

▫ Josef Tměj, Sebranice č.p. 315, 569 62 Sebranice u Litomyšle 

▫ Jaroslav Nunvář, Sádek č.p. 19, 572 01 Polička 

▫ Alena Nunvářová, Sádek č.p. 19, 572 01 Polička 

▫ Eliška Mešťanová, Sádek č.p. 18, 572 01 Polička 

▫ Mgr. Věra Kopecká, Javorník č.p. 8, 568 02 Svitavy 2 

▫ Zdeněk Nunvář, Sádek č.p. 107, 572 01 Polička 

▫ Jiří Nunvář, Sádek č.p. 178, 572 01 Polička 

▫ Jiří Musil, Kamenec u Poličky č.p. 17, 572 01 Polička 

▫ Pavel Bednář, Sídliště Hegerova č.p. 931, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Ing. Daniel Šimko, Jiráskova č.p. 699, Horní Předměstí, 572 01 Polička 
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▫ Růžena Doležalová, Kamenec u Poličky č.p. 95, 572 01 Polička 

▫ Emilie Matějů, Borovnice č.p. 87, 592 42 Jimramov 

▫ František Štaud, Dvořákova č.p. 784, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Eva Schafferová, Dvořákova č.p. 871, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jaroslava Krejčová, Kamenec u Poličky č.p. 53, 572 01 Polička 

▫ Libuše Vávrová, Haškova č.p. 426, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Josef Ehrenberger, Sádek č.p. 104, 572 01 Polička 

▫ Mgr. Lenka Cechová, E. Vencovského č.p. 1067, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Marie Hradecká, Obránců míru č.p. 518, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Ing. Luboš Slezák, J. V. Sládka č.p. 726, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Aleš Koch, Kamenec u Poličky č.p. 32, 572 01 Polička 

▫ Václav Švanda, Kamenec u Poličky č.p. 31, 572 01 Polička 

▫ David Pražan, Kamenec u Poličky č.p. 27, 572 01 Polička 

▫ Josef Švanda, Kamenec u Poličky č.p. 22, 572 01 Polička 

▫ Marie Kozáčková, Heydukova č.p. 134, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Josef Lorenc, Kamenec u Poličky č.p. 19, 572 01 Polička 

▫ Ing. Milada Muffová, Kamenec u Poličky č.p. 17, 572 01 Polička 

▫ Věra Teplá, Švermova č.p. 386, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Václav Muff, Kamenec u Poličky č.p. 17, 572 01 Polička 

▫ Jaroslava Makovská, Střítež č.p. 53, 572 01 Polička 

▫ Jiří Cacek, Kamenec u Poličky č.p. 160, 572 01 Polička 

▫ Jan Kadidlo, Kamenec u Poličky č.p. 161, 572 01 Polička 

▫ Miroslava Kadidlová, Kamenec u Poličky č.p. 161, 572 01 Polička 

▫ Libor Nunvář, Kamenec u Poličky č.p. 20, 572 01 Polička 

▫ Miroslav Stříteřský, Kamenec u Poličky č.p. 2, 572 01 Polička 

▫ Milena Andrlíková, Kamenec u Poličky č.p. 2, 572 01 Polička 

▫ Pavel Mach, Jelínek č.p. 1, Kamenec u Poličky, 572 01 Polička 

▫ Anna Bělská, Heydukova č.p. 110, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Vladimír Dittrich, Heydukova č.p. 120, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Marcela Dittrichová, M. Bureše č.p. 816, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Stanislav Nykl, Kamenec u Poličky č.p. 55, 572 01 Polička 

▫ Jana Blažková, Družstevní č.p. 1086/17, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 

▫ Ivana Vrabcová, Družstevní č.p. 632, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Bc. Jan Petr Vrabec, Družstevní č.p. 632, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Stanislav Vrabec, Rumunská č.p. 392, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Lukáš Vrabec, Družstevní č.p. 632, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Stanislav Hnát, Družstevní č.p. 804, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Romana Fischer, Dvorská č.p. 1823/36, 678 01 Blansko 1 

▫ Bc. Regina Mattsson, Janýrova č.p. 3227/1, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

▫ Ing. Věra Junková, Havlíčkova č.p. 166/68, Stránice, 602 00 Brno 2 

▫ Ladislav Krompolc, Šmeralova č.p. 716, 742 58 Příbor 

▫ Ivo Zindulka, Dolní Lhota č.p. 133, 678 01 Blansko 1 

▫ Oldřich Žůrek, Bodlákova č.p. 2511/33, Líšeň, 628 00 Brno 28 

▫ Jana Žůrková, Bodlákova č.p. 2511/33, Líšeň, 628 00 Brno 28 

▫ Jaroslav Doležal, Kamenec u Poličky č.p. 50, 572 01 Polička 

▫ MUDr. František Martinů, Heydukova 149, 572 01 Polička 

▫ Marie Martinová, Heydukova č.p. 149, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Miloslav Vrzal, Heydukova č.p. 105, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ František Jílek, Heydukova č.p. 121, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Vladimír Vávra, Jungmannova č.p. 1448/46, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 

▫ Zbyněk Žižka, Sádek č.p. 134, 572 01 Polička 

▫ Zdeněk Nunvář, Křepelčí č.p. 981/2, Žebětín, 641 00 Brno 41 
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▫ Josef Nykl, Sádek č.p. 46, 572 01 Polička 

▫ Jiří Nykl, Sádek č.p. 196, 572 01 Polička 

▫ Jiří Nykl, Svépomoc č.p. 194, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jana Báčová, M. Bureše č.p. 812, Horní Předměstí, 572 01 Polička 

▫ Jindřich Říha, Sebranice č.p. 3, 569 62 Sebranice u Litomyšle 

▫ Petr Roušar, Borová č.p. 58, 569 82 Borová u Poličky 

▫ Alena Maria Kubíčková, Křivenická č.p. 413/16, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81 

▫ I. AGRO Oldřiš a.s., Oldřiš 236, 569 82 Oldřiš 

▫ AGRONEA a.s. Polička, Hegerova 170, 572 01 Polička 

▫ Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, Telecí 208, 569 94 Telecí 

▫ Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

▫ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Svitavy, Horova 

180/10, 500 02 Hradec Králové 

▫ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

 

dotčené orgány státní správy: 

▫ AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg 

▫ MěÚ Bystré, stavební úřad, IDDS: 22nbxdq 

▫ MěÚ Polička, stavební úřad, e-mailem/elektronicky 

▫ MěÚ Polička, OÚPRaŽP, e-mailem/elektronicky 
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Grafická příloha: 
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K Bořinám Sr I 2a 
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Korouhev Sr I 2d 
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Andrlíkův Sr I 6 

 

 

 

Borová Sr I 7F 
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