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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

 
SPIS Č.: OŽP 13965/2018/Rep   
Č.J.: OŽP 8871/19 – SPIS  13965/2018/Rep   
    
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 

Ing. Soňa Řepová 
568 896 319 
sona.repova@trebic.cz 

  

    
DATUM: 5.2.2019   
 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 

SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
V e ř e j n á   v y h l á š k a 

 
Městys Vladislav, IČ 00290661, Vladislav 76, 675 01  Vladislav, 
kterou zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ 04760956, Valeč 19, 675 53  Valeč u Hrotovic 

(dále jen "žadatel") podal dne 6.8.2018 žádost o vydání společného územního a stavebního 
povolení na soubor staveb: 

Střížov – odkanalizování 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 209/1, 209/4 v katastrálním území Číměř nad 
Jihlavou, parc. č. 16/1, 21, 37, 51/1, 52, 61, 116/2, 116/3, 117/2, 124/1, 124/5, 124/6, 124/8, 
125/1, 126/5, 128 v katastrálním území Střížov u Třebíče, parc. č. 1554 v katastrálním území 
Vladislav. Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 
140 zákona č 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
zahájené povolení k  společnému územnímu a stavebnímu řízení podle ustanovení § 15 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 94m a podle ustanovení § 94j odst. 2  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Kraj Vysočina 
Název obce Vladislav, Číměř 
Identifikátory katastrálních území 623903, 783234, 623890 
Názvy katastrálních území Střížov u Třebíče, Vladislav, Číměř nad 

Jihlavou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 209/1, 209/4 v katastrálním území 

Číměř nad Jihlavou, parc. č. 16/1, 21, 37, 
51/1, 52, 61, 116/2, 116/3, 117/2, 124/1, 
124/5, 124/6, 124/8, 125/1, 126/5, 128 v 
katastrálním území Střížov u Třebíče, 
parc. č. 1554 v katastrálním území 
Vladislav 

Číselný identifikátor vodního toku 10196482, 10188593,10100008 
Název vodního toku PP Střížovského potoka, Střížovský 
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potok, Jihlava 
Čísla hydrologického pořadí 4-16-01-0980, 4-16-01-0990 

 

Stavba obsahuje: 

Hlavní stavba: 

SO 01 Gravitační kanalizace 

SO 02 Výtlak 

SO 03 Čerpací stanice – stavební část 

PS 01 Čerpací stanice – technologická část 

PS 02 Telemetrické přenosy 

Vedlejší stavba: 

SO 04 Elektro přípojka NN k ČS 
 

 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 
11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 
vodního zákona a ustanovení § 15 a § 94j  odst. 2 stavebního zákona  

o z n a m u j e 

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona 
zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona 
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 stavebního zákona a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. 

Poučení: 

Podmínky pro uplatňování námitek v územním řízení 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení 
§ 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše 
stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto. K námitkám, které překračují rozsah a 
nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 
tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její 
právo přímo dotčeno.  

Podmínky pro uplatňování námitek ve stavebním řízení a v povolení k nakládání s vodami 

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a 
námitky účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude 
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přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 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, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem 
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém 
je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Třebíč, odbor životního 
prostředí, úřední dny pondělí a středa). V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel. 
568 805 238). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 
správního řádu povinen na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a 
připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního 
řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí. 

Účastníci řízení se současně upozorňují na to, že v řízení, ve kterých je uplatňována 
zásada koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své námitky 
nebo připomínky 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 , městys Vladislav a obec Číměř se žádají 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. 

 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne: 
…………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
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Obdrží: 
Účastníci společného vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou) 
C PROJEKT s.r.o., IDDS: 4fbkhb8 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu (dodejkou, datovou schránkou) 
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
  
Účastníci vodoprávního řízení podle § 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 
sousedních stavebních parcel 
Katastrální území Střížov u Třebíče 
3/1, 3/2, 4 ,5, 6, 8/1, 9/1, 10, 11,12, 13,16, 17, 18, 20, 22/4, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38, 40, 
41, 42, 43/5, 43/12, 46, 47, 48, 49, 50, 51/5, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 62, 63, 65, 66/1, 66/4, 
66/5, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 75, 76, 79, 80, 95/3, 97/7, 98/7, 114/1,116/1, 117/1, 117/3, 
118/2, 120/1, 120/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 
123/6, 123/7, 124/2, 124/3, 124/4, 124/7, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 126/1, 126/1, 126/2, 
126/3, 126/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18, 126/19, 126/20, 126/21, 
129/1, 129/2, 182/6, 182/7, 184,191. 
Katastrální území Číměř nad Jihlavou 
205/5, 205/7, 208/3, 208/4, 208/6, 208/7, 208/8, 209/3, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/11, 
210/2, 210/4. 
Katastrální území Vladislav 
St. 276, st. 289, st. 509, st. 523, 1533/2, 1533/29, 1533/31, 1618, 1649, 1650. 
 
Dotčené orgány (datová schránka) 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: 
vzxiuw8 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, ZPF,  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,  
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby,  
  
Na vědomí 
Městys Vladislav, IDDS: dk3baj6 (s žádostí o vyvěšení), 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy  (s žádostí o vyvěšení),  
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt (s žádostí o vyvěšení), 
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