Informace obce Petrovice
Výstavba vodního díla „VN Loučky“
Zastupitelstvo obce Petrovice se intenzivně zabývá záležitostmi týkající se životního prostředí.
To těchto patří i možnost výstavby drobných vodních ploch a malých vodních nádrží na svém
katastrálním území. Vodní díla jsou stavby, jejichž vybudování, údržba a provozování je
prokazatelně potřebné pro zlepšení hydrologických i hospodářských účinků vod.
Vodní toky a nádrže patří k hlavním krajinotvorným prvkům a představují prvky stabilizující
krajinné přírodní prostředí a současně tvoří kostru krajinného ekosystému.
Za tímto účelem bylo zpracováno odborné posouzení území obce a vybrána vhodná lokalita k možné
výstavbě vodního díla sloužícího především k akumulaci a zadržování vod v krajině.
Vhodným územím jsou pozemky parcelní číslo 437/6, 437/16, 437/17 a 437/20 v katastrálním území
Petrovice u Třebíče.
Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „VN Loučky“ zhotovila firma KOINVEST, s.r.o.,
Třebíč, Demlova 1011, IČ: 25589679.
Zhotovení dokumentace stavby vodního díla „VN Loučky“ v projektu “Projektová příprava
stavby rybníku na území obce” podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny v programu
“Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020” a to částkou 80.000,-- Kč, která činí
59,03% nákladů na zhotovení a zajištění nezbytných podkladů k vypracování.

Dne 10.8.2021 vydal Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Rozhodnutí, kterým povolil
stavbu vodního díla “VN Loučky” dle předložené projektové dokumentace.
Výstavba vodního díla je finančně náročná a v průběhu přípravy stavby se obec zajímala o možnost
jejího spolufinancování. Na základě zhotovené projektové dokumentace vodní nádrže byla podána
žádost o investiční finanční dotaci u Ministerstva zemědělství ČR ve výzvě programu 129 390 –
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa.
Dne 12. 10. 2021 obdržela obec Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu VN
Loučky ve výši 3.960.000,-- Kč. Vlastní zdroje z rozpočtu obce budou činit 1.925.440,-- Kč.
Termínu pro realizaci projektu je stanoven do 31. 8. 2022, přičemž do stanoveného termínu realizace
akce se započítává nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
V Petrovicích 20. 10. 2021

Mgr. Petr Padrnos, starosta

