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ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Ve ejná

vyhláška

Výroková část:
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, jako vodoprávní ú ad p íslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
zm n n kterých zákonů (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „vodní
zákon“), místn p íslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd jších p edpisů, a dále jako speciální stavební ú ad p íslušný podle ustanovení §
15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „stavební
zákon“), na podklad žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne
21.5.2018 podal
Obec Nárameč, IČ 378216, Nárameč 7, 675 03 Budišov u Třebíče
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
platnost stavebního povolení na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
stavby vodního díla :
Kanalizace a ČOV obce Nárameč
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/1, 68, 128/2, 128/3, 134, 135, 136, 139/1, 140,
141/1, 360/2, 415, 416/1, 424/1, 426, 543/1, 547, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 580, 581, 582,
601, 619, 620, 648/1, 651, 653, p. p. k. 361, 543, 544, 545, 594, 617, 618 v katastrálním
území Nárameč, které vydal M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí dne 21.5.2014,
pod č.j. OŽP 37406/14-SPIS 5187/2014/Sv a prodloužené dne 22.4.2016, pod č.j. OŽP
27355/16 – SPIS 3000/2016/Sv.
Účastníci ízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpisů) na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Budišov u T ebíče
./2
Ú ední 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.: 568 896 100

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

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc
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Odůvodnění
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, obdržel dne 21.5.2018 žádost obce
Nárameč, IČ 378216, Nárameč 7, 675 03 Budišov u T ebíče o prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu vodního díla. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní ízení.
Vodoprávní ú ad oznámil zahájení vodoprávního ízení známým účastníkům ízení ve ejnou
vyhláškou a dotčeným orgánům. Vodoprávní ú ad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na míst stavby a ústního jednání, protože mu byly pom ry dob e
známy a žádost již poskytovala dostatečné podklady pro její ádné posouzení, a stanovil, že
ve lhůt do 10 dnů od doručení zahájení vodoprávního ízení mohou účastníci ízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současn je upozornil, že na pozd ji podané
námitky nebude možno brát z etel.
Vodoprávní ú ad ov il, že ve ejná vyhláška o oznámení zahájení vodoprávního ízení o
prodloužení platnosti byla vyv šena na míst k tomu určeném a po dobu stanovenou
zákonem (15 dní).
Posouzení vodoprávního úřadu:
Stavební povolení ke stavb vodního díla“ Kanalizace a ČOV obce Nárameč“, vydal M stský
ú ad , odbor životního prost edí dne 21.5.2016, pod č.j. OŽP 37406/14 – SPIS 5187/2014/Sv
a prodloužené dne 22.4.2016, pod OŽP 27355/16 – SPIS 3000/2016/Sv.
Stavebník oznámil vodoprávnímu ú adu, že stavbu vodního díla není možné zahájit do dvou
let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho
platnosti. Stavba vodního díla nebyla zahájena z finančních důvodů.
Vodoprávní ú ad posoudil důvody, pro které nebyla stavba vodního díla zahájena. Protože
p edpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezm n ny, vodoprávní ú ad
žádosti vyhov l.
Vodoprávní ú ad v provedeném ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky ízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečn ním nejsou ohroženy zájmy chrán né zákony a zvláštními
p edpisy. P i p ezkoumání žádosti, projednání v ci s účastníky ízení a na základ
shromážd ných právn
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící
prodloužení platnosti stavebního povolení.
Vodoprávní ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních p edpisů ve výroku uvedených.
Vodoprávní ú ad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního ízení podle ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27
správního ádu. P itom vzal v úvahu druh, rozsah a účel p edm tné stavby včetn možného
způsobu jejího provád ní, dopadu na zájmy chrán né vodním a stavebním zákonem a jejích
provád cích p edpisů, a dosp l k záv ru, že rozhodnutím mohou být p ímo dot ena
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná v cná práva
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dosp l k záv ru, že jiná v cná práva
k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím p ímo dotčena.
Účastníci ízení - další dotčené osoby:
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským ú adem Kraje Vysočina, odborem majetkovým,
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Územní pracovišt Brno, Odbor
odloučené pracovišt Jihlava, JUDr. Lubor Adámek, Ing. Ludmila Jelínková, Jaroslav
Ujčík, Zden k Hospůdka, Miroslav Chalupa, Zden k Mezlík, Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, p.o., odd lení TSÚ T ebíč, Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje, Povodí Moravy, s.p., E.ON Česká republika, s. r. o., VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize T ebíč, Státní pozemkový ú ad, GridServices,
s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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Vypo ádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypo ádání s vyjád eními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjád ili.
Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník ízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpisů, odvolání, ve kterém se uvede
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy, nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo, ve lhůt 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému ú adu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodá ství a
zem d lství, se sídlem v Jihlav , Žižkova 57, podáním učin ným u M stského ú adu T ebíč,
odboru životního prost edí.
Odvolání se podává s pot ebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník pot ebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodn ní rozhodnutí je nep ípustné.

Ing. Jana Kristková
vedoucí odd lení vodního hospodá ství
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.

Vyv šeno dne: ..............................

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

Zve ejn no způsobem umožňující dálkový p ístup dne.............................. Sejmuto dne:
……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí.

Obdrží:
Účastníci vodoprávního ízení do vlastních rukou (dodejky)
§ 27 odst. 1 správního ádu
Obec Nárameč, IDDS: u2ta8aq
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§ 27 odst. 2 správního ádu ( doručeno ve ejnou vyhláškou)
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským ú adem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS:
ksab3eu
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Územní pracovišt Brno, Odbor
odloučené pracovišt Jihlava, IDDS: rq6fs9a
JUDr. Lubor Adámek, Masarykovo nám stí č.p. 2572/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2
Ing. Ludmila Jelínková, Nárameč č.p. 1, 675 03 Budišov u T ebíče
Jaroslav Ujčík, Nárameč č.p. 95, 675 03 Budišov u T ebíče
Zden k Hospůdka, Nárameč č.p. 17, 675 03 Budišov u T ebíče
Miroslav Chalupa, Nárameč č.p. 12, 675 03 Budišov u T ebíče
Zden k Mezlík, Nárameč č.p. 11, 675 03 Budišov u T ebíče
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., odd lení TSÚ T ebíč, 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 T ebíč, IDDS: siygxrm
Státní pozemkový ú ad, IDDS: z49per3
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci vodoprávního ízení §27 odst. 2 správního ádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e)
a písm. f) stavebního zákona (doručeno ve ejnou 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.
Dotčené orgány (doporučen )
Ú ad m styse Budišov, stavební ú ad, IDDS: n5zbrsw
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor T ebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlav , územní pracovišt T ebíč,
IDDS: 4uuai3w
Policie České republiky, Územní odbor T ebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
M stský ú ad T ebíč, odbor dopravy a komunálních služeb,
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, odpadové hospodá ství,
M stský ú ad T ebíč odbor životního prost edí,, ochrana p írody a krajiny,
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, odpadové hospodá ství,
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, ochrana p írody a krajiny,
M stský ú ad T ebíč, odbor životního prost edí, ochrana PUPFL, ZPF,
Státní ú ad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu,
Regionální kancelá Jihlava, IDDS: cmwaazf
Na v domí
M stský ú ad T ebíč, odbor vnit ní správy (s žádostí o vyv šení),
Strana 4 (celkem 4)

