Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací došlého dokumentu
Číslo jednací: ČJ/MNnO 405/10/ŽP/Such
Vyřizuje: Bc. Petr Suchánek DiS.
Telefon: 568 619 184
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 1.2.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 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, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů,
prodlužuje
podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, §§ 15, 115 zák. č. 254/2001 Sb. o
vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, §§ 15 odst. 1 a 115 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, §§ 68 a 69 správního řádu, na
základě žádosti investora (stavebníka): Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou (IČ – 00289540), zastoupená Ing.
Jiřím Káfuňkem, investorsko-inženýrská činnost, Mohelno 490, 675 75 Mohelno
platnost stavebního povolení OŽP MěÚ Náměšť nad Oslavou ze dne 10.12.2007 čj. ČJ 4525/07/ŽP/Such, kterým byla
povolena stavba vodního díla, tj. „Jinošov vodovod“, na 2 roky (ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou (IČ – 00289540), v zastoupení Ing. Jiřím Káfuňkem,
investorsko-inženýrská činnost, Mohelno 490, 675 75 Mohelno (IČ – 65334809)

Odůvodnění
Odbor ŽP MěÚ Náměšť nad Oslavou obdržel dne 16.12.2009 žádost investora ( stavebníka ): Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71
Náměšť nad Oslavou (IČ – 00289540), zastoupená Ing. Jiřím Káfuňkem, investorsko-inženýrská činnost, Mohelno 490, 675 75
Mohelno o prodloužení platnosti stavebního povolení OŽP MěÚ Náměšť nad Oslavou ze dne 10.12.2007 čj. ČJ
4525/07/ŽP/Such, kterým byla povolena stavba vodního díla, tj. „Jinošov vodovod“, na 2 roky.
Stavba vodního díla „Jinošov vodovod“ byla povolena na pozemcích p.č. 5443, 5440, 5433, 5424, 1300/1, 5311, 1298/30, 5223,
5248, 5288, 5346, 5390, 5397, 5407, 5418, 5422 v k.ú. Pucov a na pozemcích p.č. dle KN – 1041/15, 1054, 1057/1, 100/11,
100/13, 300/1, 300/26, 1041/1, 1041/6, 1057/2, 1059, dle PK (128, 129/2, 139, 34, 132, 100/11, 129/1, 126, 119/2, 143, 100/2,
127, 122, 119/1, 131, 133, 135, 136, 137, 100/12, 100/13, 145, 1050/2, 1057/1, 100/10, 147, 148, 300/1, 1041/2, 1052, 1059,
198/3, 33, 134 v k.ú. Jinošov.
Oznámením a veřejnou vyhláškou ze dne 23.12.2009 č.j. ČJ/MNnO 4458/09/ŽP/Such oznámil odbor ŽP MěÚ Náměšť nad
Oslavou jako speciální stavební úřad zahájení správního řízení v uvedené věci účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní
správy a vyzval je k vyjádření ve lhůtě stanovené do 10 dnů ode dne obdržení oznámení. V uvedené stanovené lhůtě námitky ani
připomínky uplatněny nebyly.

MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100
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K řízení bylo předloženo:


Plná moc k zastupování,



Souhlas Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01
Třebíč ze dne 4.1.2010 čj. H555J2TR5524S/09-Štěp,



Doklad o zaplacení správního poplatku 300,- Kč (kopie příjmového pokladního dokladu ze dne 1.2.2010).

Stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření vzhledem k tomu, že je mu stavba dobře známa a žádost investora
včetně příloh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.
V průběhu správního řízení odbor ŽP MěÚ Náměšť nad Oslavou přezkoumal žádost a zjistil, že nejsou ohroženy veřejné zájmy
ani omezena či ohrožena práva účastníků řízení.
Nebyly zjištěny okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí ve věci a proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu v Jihlavě podáním učiněným u Městského úřadu
v Náměšti nad Oslavou.
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Bc. Petr Suchánek DiS.
referent odboru ŽP

Příloha: -Obec Jinošov a Pucov se žádají 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 (do vlastních rukou):
- Ing. Jiří Káfuněk, investorsko-inženýrská činnost, Mohelno 490, 675 75 Mohelno
- Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou (se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky)
- Obec Pucov, Pucov 15, 675 71 Náměšť nad Oslavou (se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky)
- ČR - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy, Pracoviště Třebíč, Hálkova 2, 674 01Třebíč
- Lesy České Republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány státní správy:
- MěÚ Náměšť nad Oslavou – OVaÚR (obecný stavební úřad, silniční správní úřad, památková péče)
- MěÚ Náměšť nad Oslavou – OŽP - ochrana ZPF, ochrana PUPFL, OP a K
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč
Vypraveno dne: 2.2.2010

