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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OŽP 14485/2019/Rep
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VYŘIZUJE:
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Ing. Soňa Řepová
568 896 319
sona.repova@trebic.cz

DATUM:

25.2.2020

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Veřejná

vyhláška

Obec Lesůňky, IČ 00378046, Lesůňky 2, 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou,
kterou zastupuje VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky 2332, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice 2
(dále jen "stavebník") dne 2.5.2019 podal žádost o odstranění stavby vodního díla:
Odstranění stavby vodního díla - náhonu parc. č. 645/1, k.ú. Lesůňky
na pozemku parc. č. 645/1 v katastrálním území Lesůňky. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o povolení odstranění stavby vodního díla podle ustanovení § 128 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů ( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ vodní zákon“), místně
příslušný podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „ správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení §112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla, 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
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
./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.
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Do výše uvedeného termínu stavebník doloží :
-

Doklad o zaplacení správního poplatku 500 Kč

Poučení:
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. 113. 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.
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 Lesůňky 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.

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 (datová schránka)
§ 27 odst. 1 správního řádu
VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq
§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
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 č. 486/2, 486/52, 28, st. 30, 613/6, 24, 486/3, 486/53,
486/54, 486/55, 482/6, 482/5, 482/4, 482/2, 482/1, 452, 453, 458, 78/1, 77/1, 76/174/5, 74/4,
74/3, 2, 6, 8,10,13,14,15,16,17,st.28, st. 29, 613/13, 654, 32, 620/2, 615/6.
Dotčené orgány (datová schránka)
Městský úřad Jaroměřice Nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku, IDDS: rzsbrd5
Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny,
Na vědomí
Obec Lesůňky, IDDS: 9peav37
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení),
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