MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč
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Č.J.:
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VYŘIZUJE:
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E-MAIL:

Ing. Soňa Řepová
568 805 238
s.repova@trebic.cz

DATUM:

13.7.2018

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Veřejná

vyhláška

Obec Nárameč, IČ 378216, Nárameč 7, 675 03 Budišov u Třebíče
(dále jen "stavebník") dne 21.5.2018 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
na stavbu:
Kanalizace a ČOV obce Nárameč
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/1( sloučené pozemky parc. č. 39/16,29/15, 29/7 a
363/14), 68, 128/2, 128/3, 134, 135, 136, 139/1, 140, 360/2, 415, 416/1, 424/1, 426, 547, 578/1
( dříve pozemek parc. č. 578), 578/2 ( dříve pozemek parc. č. 578), 578/3( dříve pozemek parc.
č. 578), 578/4( dříve pozemek parc. č. 578), 580, 581, 582, 601, 619, 620, 648/1, 651, 653,
141/1 (dříve parc.č. 141), 543/1, PK parc. 361, 543, 544, 545, 594, 617, 618 v katastrálním
území Nárameč podle ustanovení § 115 odst.4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno vodoprávní řízení.
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon

Kraj Vysočina
Nárameč
701599
10194504
Mlýnský potok
4-16-01-1000
6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vydané
Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí dne 21.5.2014, pod č.j. OŽP 37406/14SPIS 5187/2014/Sv a prodloužené dne 22.4.2016, pod č.j. OŽP 27355/16 – SPIS
3000/2016/Sv.
./2
Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Tel.: 568 896 111

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc
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Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 4 a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, ve
kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru
životního prostředí (úřední dny pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1.
poschodí, dveře č. B113. V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel. 568 805 238).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu
písemnou plnou moc v souladu s ustanovení § 33, 34 a 35 správního řádu. Účastník řízení
nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Ve svých námitkách účastník řízení uvede důvody pro podání námitek a skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, vodoprávní úřad nepřihlíží.
Nejpozději ve lhůtě do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty na uplatnění námitek,
důkazů a připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovení § 36 odst. 3
správního řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí. Tímto se současně
účastníci upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení,
platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem
stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být
v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další nové námitky nebo připomínky.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Město Třebíč a obec Nárameč se žádá o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.
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Vyvěšeno dne: ..............................

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne:
……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (datovou schránkou)
§ 27 odst. 1 správního řádu
Obec Nárameč, IDDS: u2ta8aq
§ 27 odst. 2 správního řádu ( doručeno veřejnou vyhláškou)
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS:
ksab3eu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené
pracoviště Jihlava, IDDS: rq6fs9a
JUDr. Lubor Adámek, Masarykovo náměstí č.p. 2572/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Ing. Ludmila Jelínková, Nárameč č.p. 1, 675 03 Budišov u Třebíče
Jaroslav Ujčík, Nárameč č.p. 95, 675 03 Budišov u Třebíče
Zdeněk Hospůdka, Nárameč č.p. 17, 675 03 Budišov u Třebíče
Miroslav Chalupa, Nárameč č.p. 12, 675 03 Budišov u Třebíče
Zdeněk Mezlík, Nárameč č.p. 11, 675 03 Budišov u Třebíče
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., oddělení TSÚ Třebíč, IDDS: 3qdnp8g
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci vodoprávního řízení §27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) a
písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)
Jedná se o vlastníky stavebních parcel st.169, st.113, 4, 110/1, st. 141, 110/4, 107, st.96, st.89,
st.88, st. 80, st.79, st. 78, st. 77, st.77, st.64/1, st. 56/2, st.55, st.53, st. 52, st. 51. st. 48, 74, 72,
st.47, 70,71, st.109, 77, 76, st.268, 451/2, PK201/2, st.82, 451/4, 445, st.83, 444,st.98, 441,
442, 622, 443/1, 429, 428, 427/1, 420, 419/1, 417, 416/3, st.58/2, st. 58/5, st.58/7, 421, 425,
364/2, st. 112, 364/3, 39/11, 39/3, st.142, st.1, 49, st.2/2, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61/2, 65/2,
64/2, 66,69,113,112,111, 142, 584/1, 363/7, 363/8, 363/9, 363/11, 39/12, 363/13, 29/6, 29/14,
29/13, 39/13, 39/7, 39/6, 39/5, 39/4, 39/10, 39/9,39/8, 39/15,st.275, 29/16,29/8,363/4, st.9,
st.8,st.7, st.6, st.5, st.4, st.3, st.2/3, st.2/1, st.87, st.86, st.71,44,st.85, st.73, st.70, st.10, 65/1,
65/3, 61/1, 363/2, 363/3, 363/12, 363/1, 363/5, 363/6, 362/2, st.128, 361/2, 361/12, 360/3,
360/4, 265/6, 265/1, st.134, st.135, st.105, st. 104, st.102, st.103, 264/5, 264/4, st.137, 262/2,
st. 76/3, st.76/2, 76/1, 254/6, 24, st.72, st.69, st.68, , 17/2, st.67, st. 66, st.19, st.20/2, 20/1,
128/1, st.31, st.30/2, st.30/1, st.32, 139/3, st.33, 115, st.36/1, 34, st.15, st.18, st.17/2, st.16, 30,
28, PK266, st.29/2, st.166, st.45, st.46, 5,7, st.24/3, st. 24/2, 12, st.22, 16/1, 16/2,10,8, 9,
PK360,PK546, 542,905, st.106,st.107, st.140, st.139, 88, 663,st.94, st.81,st.93, 92/1,
92/2,93/2,st.267,93/1,667, 98/2, 99/4, 102/1, 103/1, 108/10, 108/12,108/3, 109/2,109/1,90/6,
90/7,PK529/1, PK529/2 v k.ú. Nárameč.
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Dotčené orgány (datovou schránkou)
Úřad městyse Budišov, stavební úřad, IDDS: n5zbrsw
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS:
4uuai3w
Policie České republiky, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu,
Regionální kancelář Jihlava, IDDS: cmwaazf
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, ZPF,
Na vědomí
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení),
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