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DATUM: 27.10.2021   
 

O Z N Á M E N Í 
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
V e ř e j n á   v y h l á š k a 

 
VODOVODY A KANALIZACE, IČ: 60418885, Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 674 01  Třebíč 1, 
které na základě plné moci zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ: 04760956, Valeč 19, 675 53  Valeč u 
Hrotovic 

(dále jen "žadatel") podal dne 1.10.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Střížov - odkanalizování 

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Číměř nad Jihlavou a Střížov u Třebíče. 
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 společné 
územní a stavební řízení podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m 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 Vysočina 
Název obce Vladislav, Číměř 
Identifikátory katastrálních území 623903, 623890 
Názvy katastrálních území Střížov u Třebíče, Číměř nad Jihlavou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 51/1, 16/1, 21, 37, 125/1, 128 v 

katastrálním území Střížov u Třebíče,  
parc. č. 273/1, 206/1, 201/1, 199/3, 199/11, 
221/1, 236, 199/4  v katastrálním území 
Číměř nad Jihlavou 

Číselný identifikátor vodního toku 10196482, 10206220 
Název vodního toku Bezejmenný tok, Bezejmenný tok 
Čísla hydrologického pořadí 
Hydrogeologický rajon 

4-16-01-0980, 4-16-01-1010 
6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy 
 

Předmětná projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Střížov, které bude napojeno na výtlak 
pod obcí Číměř s napojením na čističku odpadních vod v městysi Vladislav. 
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Stavební objekty: 
SO 01 – Gravitační kanalizace – navržená splašková kanalizace v obci Střížov: 
Stoka A, tvořena z PP DN250 o délce 552,0 m. 
Stoka A – 1, tvořena z PP DN 250 o délce 223,0 m. 
Stoka A – 2, tvořena z PP DN 250 o délce 119,0 m. 
Stoka A – 3, tvořena z PP DN 250 o délce 80,0 m 
Celková délka gravitační kanalizace je 974,0 m. 
 
Kanalizační odbočky – 38 kusů, z toho 36 kusů gravitačních a 2 kusy tlakových. Délka gravitačních 
odboček tvořených PP DN 150 je 293,5 m. Délka tlakových odboček je 61,0 m.  
Kanalizační šachty – jedná se o typové revizní šachty DN 1000/600 v celkovém počtu 30 kusů. 
 
SO 02 – Výtlak – tvořený potrubím PE-HD PE 100, SDR 11, 90/8,2 mm v délce 2163,0 m. Na všech 
vrcholech výškových zlomů bude umístěn odvzdušňovací ventil. 
 
SO 03 – Čerpací stanice – je navržena kruhová, prefabrikovaná s ponornými čerpadly v sestavě 
1+1. Průměrný denní přítok splaškové vody je cca 12 m3. Sledované vybrané údaje z čerpací stanice 
budou přenášeny na vodárenský dispečink budoucího provozovatele. Jedná se převážně o havarijní 
stavy způsobené výpadkem čerpacího zařízení a údaje o měření průtoku. Systém musí být nastaven 
v souladu se stávající čerpací stanicí z Číměře a čistírnou odpadních vod v městysi Vladislav.  

 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 
104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 
11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako 
speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 
15 a § 94j 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, jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v místě 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Účastníci vodoprávního řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, 
odboru životního prostředí (ve dnech pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. 
poschodí, dveře č. B104. V době mimo výše uvedené dny po telefonické dohodě (tel. 568 896 318). 
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 vodoprávního řízení 
nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na 
výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Účastník vodoprávního řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit 
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby vodního díla nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu vodního díla nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků vodoprávního 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 ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Ve svých námitkách účastník vodoprávního řízení uvede důvody pro podání námitek a skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka vodoprávního řízení. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, vodoprávní úřad nepřihlíží. 
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Nejpozději ve lhůtě do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a 
připomínek se mohou účastníci vodoprávního 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 vodoprávního 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. Ivan Jupa 
zástupce vedoucího odboru životního prostředí 
 

 
 
 
 
Město Třebíč, Obec Střítež, Obec Číměř a Městys Vladislav 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 vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka): 
C PROJEKT s.r.o., IDDS: 4fbkhb8 
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt 
Městys Vladislav, IDDS: dk3baj6 
Kraj Vysočina, zastoupený hejtmanem, IDDS: ksab3eu 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Obec Střítež, IDDS: 558bgai 
 
§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka): 
Pavel Kaboněk, Číměř č.p. 30, 675 01  Vladislav 
Ing. Jaroslav Vecheta, Číměř č.p. 28, 675 01  Vladislav 
Ing. Iva Vechetová, Číměř č.p. 28, 675 01  Vladislav 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka): 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona 
(jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno 
veřejnou vyhláškou): 
Parc.č. 184, 191, 11, 12, 16/7, 13, 10, 8/1, 7/1, 5, 4, 20, 23, 1, 3/1, 3/2, 22/4, 28, 30, 31, 34, 32, 35, 
38, 41, 40, 39, 42, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 46, 126/21, 126/20, 126/19, 126/18, 126/17, 126/9, 126/7, 
126/16, 126/5, 126/15, 205/1, 205/2, 129/3, 129/2, 129/1, 47, 48, 53, 54, 129/6, 129/7, 182/7, 271, 
182/5, 80, 79, 76, 77/1, 75, 72, 71/2, 71/1, 69, 70, 187/2, 187/1, 186, 185, 51/5, 59/2, 58, 56, 57, 60, 
64, 65, 66/1, 66/4 a 66/5 v katastrálním území Střížov u Třebíče. 
Parc.č. 202/14, 202/13, 204/1, 204/2, 209/1, 204/3, 205/4, 203/2, 203/1, 200/16, 200/15, 200/14, 
200/13, 199/2, 199/1, 200/1, 200/2, 200/3, 231, 237/1, 247/1, 199/9, 199/7, 199/5, 228, 202/1, 202/10, 
202/12, 202/11, 335/1, 275/22, 129/4 a 129/5 v katastrálním území Číměř nad Jihlavou. 
 
Dotčené orgány (datová schránka): 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, IDDS: 
x9nhptc 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 
 
Dotčené orgány (vlastní doručenka): 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 
674 01  Třebíč 1 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, 
Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01  Třebíč 1 
 
Na vědomí (datová schránka): 
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy 
VODOVODY A KANALIZACE, IDDS: fkpv6n9 
 
Na vědomí (vlastní doručenka): 
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení), Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 
674 01 Třebíč 
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