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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO

ŘÍZENÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na základě žádosti investora (stavebníka): Obec Jasenice, Jasenice 50, 675 71 Náměšť nad Oslavou, obdržené dne 28.3.2019,
odbor ŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad oznamuje
zahájení společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94j zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve věci:

Společné povolení stavebního záměru stavby vodního díla, tj. „REKONSTRUKCE VODOVODU JASENICE“.
Stavba řeší rekonstrukci části stávajícího výtlačného vodovodního řadu z oceli v nové trase mezi vodárnou a zásobním
vodojemem. Vodovodní potrubí je navrženo z HDPE 110/10 PE100 SDR11 PN16 v délce 567 m.
Stavba je navržena na pozemcích p.č. KN 1203, 1202, 833/1, 1204, 636/5, 1546, 1144, 1530, 1145, 1083, 1035, 828/3, 831/3,
645/1, 821/4, 985, 1024, 982, 936, 1036 v k.ú. Jasenice.
O zahájení řízení se vyrozumívají podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dotčené orgány a účastníci řízení, kteří mohou být dotčeni. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry
v místě staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, upouští v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do 15 dnů ode dne obdržení tohoto
oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto dle § 94m odst. 3 stavebního zákona.
Podklady pro rozhodnutí jsou ve stejné lhůtě k nahlédnutí na odboru ŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou, Palackého 660, I.
poschodí, dveře č. 8.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc.
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné vědné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ing. Petr Suchánek, DiS.
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Obec Jasenice se žádá o vyvěšení této vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dnů) a poté o
zaslání potvrzení o vyvěšení.

Vyvěšeno:

Sňato:

..........................................
razítko, podpis

Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (do vlastních rukou):
- Obec Jasenice, Jasenice 50, 675 71 Náměšť nad Oslavou – DS
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (adresa pro doručení:
Správa toků – Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno) – DS
- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (adresa pro doručení: Riegrova 78, 674
01 Třebíč) – DS
- GasNet, s.r.o., v zastoupení společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – DS
- Bohumil Nováček (1976), Jasenice 77, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Miloš Franěk (1973), Palackého 895, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Petra Fraňková (1975), Palackého 895, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- MUDr. Petr Horký (1962), Lipová 394, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Ivana Horká (1967), Lipová 394, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb. – veřejnou vyhláškou
- Vodovody a kanalizace Jasinka, Jinošovská 78, Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Účastníci řízení dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Vlastníci pozemků a staveb v k.ú. Jasenice:
- Pozemkové a stavební parcely č.: st. 90, 1512, 1513, 1510, st. 65, 636/8, st. 84/1, 1142, 1143, st. 102, st. 78/1, st. 78/3,
st. 78/2, st. 78/4, 1081, st. 108, st. 73, 296/3, 641/1, st. 67/1, 642/10, 645/3, 641/3, st. 62, 647/13, st. 123, 984, 1030,
983, st. 26/2, st. 26/1, st. 22, 289/3, 821/2, 287/4, st. 45, 287/3
Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány :
- MěÚ Náměšť nad Oslavou – OVaÚR (orgán územního plánování)
- MěÚ Náměšť nad Oslavou – OŽPŽ - odpadové hospodářství, OPaK, SSL – zde
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč –
DS
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč – DS
- Obecní úřad Jasenice, silniční správní úřad, Jasenice 50, 675 71 Náměšť nad Oslavou – DS

