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Út 08:00 – 14:00 hod. Č. ú.: 329711/0100 www.trebic.cz

St 08:00 – 17:00 hod IČ: 002 90 629 ID datové schránky: 6pub8mc

Čt 08:00 – 14:00 hod. DIČ: CZ00290629
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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 1926/2022/Rep
Č.J.: OŽP 31500/22 – SPIS 1926/2022/Rep

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

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

DATUM: 11.5.2022

ROZHODNUTÍ
V e ř e j n á v y h l á š k a

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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 (dále jen "vodní
zákon"),, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního
díla před jejím dokončením, kterou dne 26.1.2022 podal

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"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. p o v o l u j e

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 118 a ustanovení § 115
stavebního zákona změnu stavby vodního díla

Vodní nádrž nad Zahrádkami, k.ú. Lesůňky , Milotice – změna č.1

(dále jen "stavba") před dokončením v tomto rozsahu:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje Kraj vysočina
Název obce Lesůňky
Identifikátory katastrálních území 680362, 762237
Názvy katastrálních území Lesůňky, Milatice
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Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

parc. č., 88/3, 88/4, 88/8, 97/4, 97/6,
97/7, 97/14, 482/3, 486/5, 486/28,
486/110, 486/123, 643/2, 644, 645/1 v
katastrálním území Lesůňky a parc. č.
194/11, 206/34, 216/5, 216/12, 282/3,
282/5 v katastrálním území Milatice

Číselný identifikátor vodního toku 10186758, 10100032
Název vodního toku V Herklích, Rokytná
Čísla hydrologického pořadí 4-16-03 - 0070
Vodní útvar 6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy

Stavební objekty:

Nádrž – Na pravém břehu nádrže bude vybudováno opevnění lomovým kamenem 125-
250 mm o tl. 30 cm. Nad ním bude provedena ochrana břehu vrbovým porostem. Budou
vysázeny vrbové řízky ve třech řadách po 60 cm. Oproti původnímu návrhu jsou
posunuty nad opevnění. V přední části nádrže poblíž výpustného objektu bude
vybudováno betonové schodiště.

Vzdouvací objekt - beze změny

Odběrný objekt - Od objektu bude voda odváděna ŽB potrubím DN 300 mm do
přívodního koryta. Potrubí umožní přejezd techniky pro údržbu toku jejím správcem.
Potrubí bude prodlouženo o 17m.

Výpustný objekt – beze změny

Terénní úpravy – beze změny

Pro provedení změny stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního
zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a
povinnosti:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace „Vodní nádrž Nad
Zahrádkami č.1“, vypracované VZD INVEST s.r.o. , Kpt. Nálepky 2332, 530 02
Pardubice, v lednu 2022, ověřené v řízení o této změně (změna vyznačena červeně);
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.

2. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby
platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto
rozhodnutí nenabude právní moci.

3. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, jako orgán státní správy
na úseku ochrany přírody a krajiny, ze dne 9.2.2022, pod zn. OŽP 5118/22-SPIS
954/2022/Tom-K. K výše uvedené stavbě bylo vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst.
2 zákona č.114/1992 Sb., pod č.j. OŽP 71887/17-SPIS 13105/2017/Eu, ze dne
1.11.2017.

5. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) Stanovisko správce povodí a správce VVT Rouchovanka IDVT 10100188, ze dne
16.2.2022, pod zn. PM-2993/2022/5203/Cet. Z hlediska dalších zájmů chráněných
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zákonem č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme
s realizací záměru za předpokladu splnění podmínek:

 Začátek prací bude min. 3 dny předem oznámen správci toků, tj. Povodí Moravy,s.p.
provoz Náměšť nad Oslavou.

 Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami
nebezpečnými vodám. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod je třeba mmj bezodkladně informovat dispečink
Povodí Moravy,s.p..

 Navržené opevnění koryta vodních toků v místě odběrného a výustního objektu bude
plynule navazovat na okolní terén.

 Provozovatel vodního díla musí mít zpracovaný manipulační řád, který bude
předložen na Povodí Moravy, s.p. k vyjádření.

 V DVT pod odběrným místem pro nádrž bude zachován minimální zůstatkový průtok
Q330d= 1,9 l/s. V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést hodnotu MZP a
také způsob jeho dodržování a kontroly.

 Zástupce správce vodního toku tj. Povodí Moravy,s.p. provoz Náměšť bude přizván
k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předána dokumentace skutečného
provedení, včetně změření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť
JTSK v listinné i elektronické podobě (formát dgn)

 Investor akce bude provádět sečení v celé délce hráz až k vodnímu toku Rokytné.
Dále doporučujeme provedení odkácení stromů mezi navrhovanou nádrží a vodním
tokem Rokytnou a provedení jednotného vysvahování terénu od Rokytné po korunu
hráze nádrže.

 Požadujeme zachování přístupu k vodnímu toku. Navýšení terénu (hráz) bude
provedeno dostatečně únosně pro pojezd mechanizace správce toku používané při
správě toků. Upozorňujeme, že Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za případné
škody, které mohou na předmětné stavbě vzniknout pojezdem této mechanizace.

b) Vyjádření EG.D. a.s. ze dne 25.1.2022.pod zn. T23390-27053143. V zájmovém
území výše uvedené stavby se nachází : nadzemní vedení VN. Udělujeme souhlas se
stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy
v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při
splnění následujících podmínek.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 SB., A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.
591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném
zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude
zajištěno:

 V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození zařízení distribuční soustavy,
zejména a podpěrných bodů venkovního vedení a zemních soustav.

 Stavební mechanizmy se budou pohybovat ve vzdálenosti větší jak 2 m od vodičů
venkovního vedení VN.

 V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci
uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných
zařízení je zakázáno pod písmeny:

o c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

o d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením.

 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém
území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu
trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak,
aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.



Strana 4 (celkem 9)

 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor
zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na
určených místech podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s( dále jen EGD) pro
jednoznačné stanovení jeho polohy.

 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem
zařízení stanoveno jinak.

 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo
k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným
zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

 Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O
kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení
této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora
stavby.

 Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy
distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN
61 936-1.

 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce

a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

 u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

 u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

 V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve
vyjádření č. 26095043, s platností do 8.2.2023, o existenci zařízení distribuční
soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce
v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá
stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím
zahájením konzultována s útvarem Správa síte VVN. Stavební činnost v OP
sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a
radiové sítě.

 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 K V,
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 k V je
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

 Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy
stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např.
o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

6. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.

7. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních
vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.

8. Provozovatel vodního díla je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo
k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných
zájmů (§ 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona).
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9. Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebude volně skladován žádný lehce
odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Při realizaci vlastních prací budou použity
mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo
k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. Na břehové
hraně a v blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce
odplavitelný materiál. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě.

10. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.

VII. s t a n o v u j e

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Vodní nádrž Nad
Zahrádkami – změna č. 1“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační
souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní
prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad. Ke kolaudaci bude předložen vypracovaný
manipulační řád s žádostí o jeho schválení.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lesůňky, Lesůňky 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.1.2022 žádost stavebníka o
změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Třebíč,
odbor životního prostředí stavební povolení dne 17.1.2019 pod č.j. OŽP 10637/2018/Rep.

Žádost o změnu stavby vodního díla byla doložena těmito doklady:

 Projektovou dokumentací „Vodní nádrž nad Zahrádkami – změna č.1“, vypracovanou
VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, a ověřenou Ing. Bořkem
Dvořákem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, v lednu 2022, pod
č. zak. 011-17.

 kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby
vodního díla,

 doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla
(výpisy z katastru nemovitostí),

 Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
ze dne 9.2.2022, pod č.j. KUJI 12569/2022 OZPZ 44/2022 Ml,

 Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 9.2.2022, pod
zn. OŽP 5118/22-SPIS 954/2022/Tom-K,

 Vyjádření Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby, ze dne
24.1.2022, pod spis. zn. VYST/13/2022/Ku,č.j. MUJR 227/2022,

 Souhlasné závazné stanovisko Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany
ze dne 21.1.2022, pod sp. Zn. 124339/2022-7460-OÚZ-BR,

 Vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 16.2.2022, pod zn. PM-2993/2022/5203/Cet a
ze dne 10.5. 2022, pod č.j. PM-21937/2022/5203/Cet.

 Vyjádření Cetin,a.s. ze dne 18.1.2022, pod č.j. 518850/22,

 Vyjádření Čepro a.s., ze dne 18.1.2022, pod č.j. 4613/22,

 Vyjádření EG.D a.s. ze dne 25.1.2022, pod zn. T23390-27053143,

 Vyjádření GasNet Služby,s.r.o, ze dne 18.1.2022, pod zn. 5002537113,

 Vyjádření Net4gas,s.r.o., ze dne 19.1.2022, pod zn. 718/22/OVP/N,
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 Vyjádření Vodárenské akciové společnosti,a.s., ze dne 19.1.2022, pod č. 51678,

 Plná moc pro zastupování,

 dokladem o zaplacení příslušného správního poplatku ve výši 1 000,- Kč vyměřeného
podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18 odst. 1 písm. h) ze dne 8.3.2022.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům ze
dne 18.2.2022, pod č.j. OŽP 12928/22-SPIS 1926/2022/Rep. Vodoprávní úřad podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na
později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát
zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „ Vodní nádrž Nad Zahrádkami – změna č.1“, vypracoval
VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, v srpnu 2020, pod č. zakázky 011-
17. V rámci změny bude na pravém břehu vybudováno opevnění lomovým kamenem 125-
250 mm o tl. 30 cm. Nad ním bude provedena ochrana břehu vrbovým porostem. Budou
vysázeny vrbové řízky ve třech řadách po 60 cm. Oproti původnímu návrhu jsou posunuty
nad opevnění. V přední části nádrže poblíž výpustného objektu bude vybudováno betonové
schodiště. U odběrného objektu bude přívodní potrubí prodlouženo o 17 m. Detaily řeší
projektová dokumentace.

K záměru stavby vydal souhlas obecný stavební úřad Městský úřad Jaroměřice nad
Rokytnou, odbor výstavby a ŽP vyjádření ze dne 24.1.2022, pod spis. zn.
VYST/13/2022/Ku,č.j. MUJR 227/2022.

Majetkoprávní vztahy:

Změna stavby vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části
tohoto rozhodnutí. Pozemky jsou buď ve vlastnictví stavebníka, nebo subjektů, se kterými má
stavebník uzavřenou smlouvu umožňující provedení stavby vodního díla. Dotčeny budou též
zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je změna stavby vodního díla
povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení řízení
veřejnou vyhláškou. Zásadní námitky a připomínky neuplatnili.

Dále budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené Městským úřadem Třebíč - odborem
životního prostředí a odborem výstavby a ŽP.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Povolení k nakládání s vodami, tj k jejich vzdouvání a akumulaci a k jinému nakládání – a
k jinému nakládání s nimi tj. k odběru povrchových vod z náhonu přes rozdělovací objekt
potrubím a vodním korytem do průtočné vodní nádrže a stavební povolení bylo povoleno
rozhodnutím vydaným Městským úřadem Třebíč, odbor životním prostředím ze dne
17.1.2019 pod č.j. OŽP 3839/17-SPIS 10637/2018/Rep.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv,
právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným národním plánem povodí
Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí
Dyje ( ustanovení §24 až §26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr
vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a
účel změny předmětné stavby vodního díla před jejím dokončením včetně možného způsobu
jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejích
prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím o změně stavby před jejím
dokončením mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na
nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále
dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Šebkovice, Povodí Moravy, s.p., E.ON Distribuce, a.s., JUDr. Olga Svobodová,
Zdeňka Říhová, Vladimír Kotačka, Zemědělské obchodní družstvo,, družstvo Šebkovice,
Jitka Sýkorová, Jaroslav Sýkora, Stanislav Zikmund, Květoslava Zikmundová, Lesy
České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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 Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč,
odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Ing. Pavel Vosátka
vedoucí odboru životnímu prostředí
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 8.3.2022.

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

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.

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)
Obec Šebkovice, IDDS: cvwbzx9
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Zemědělské obchodní družstvo,, družstvo Šebkovice, IDDS: yf3cx7v
JUDr. Olga Svobodová, Tolstého č.p. 528/14, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Zdeňka Říhová, Šebkovice č.p. 81, 675 45 Šebkovice
Vladimír Kotačka, Dolní Lažany č.p. 10, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Jitka Sýkorová, Lesůňky č.p. 12, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroslav Sýkora, Lesůňky č.p. 12, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Stanislav Zikmund, Lesůňky č.p. 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Květoslava Zikmundová, Lesůňky č.p. 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

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. 84, 86/1, 86/2, 87, 88/5, 88/7, 88/9, 88/9, 88/10, 89,
91/1, 91/2, 92, 93, 94, 97/9, 486/17, 486/18, 486/19, 486/41, 486/111, 486/112, 486/113,
486/114, 486/115, 486/116, 486/117, 486/118, 486/121, 486/122, 486/124, 186/125
v katastrálním území Lesůňky, parc.č. 194/29, 194/29, 194/48, 195/18, 206/16, 216/2, 216/3,
216/10, 216/11 v katastrálním území Milatice.
Dotčené orgány (datová schránka)
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
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Městský úřad Jaroměřice Nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku, IDDS: rzsbrd5

Dotčené orgány (doporučeně)
Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, ZPF,

Na vědomí
Obec Lesůňky, IDDS: 9peav37 (s žádostí o vyvěšení)
Zlatuška Orgoníková, Karvinská č.p. 1205/20, Město, 736 01 Havířov 1
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení),
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