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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A
VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla – „Vodovodní přívodní řad,
Sirákov“ na pozemcích KN p. č. 19/3, 232, 2116 a 2192 v katastrálním území Sirákov
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
uvědomuje
v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, ustanovením § 94m odst. 1 stavebního
zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení společného územního
a stavebního řízení stavby vodního díla „Vodovodní přívodní řad, Sirákov“ na
pozemcích KN p. č. 19/3, 232, 2116 a 2192 v katastrálním území Sirákov a to na základě
žádosti, která byla 13.02.2020 podána obcí Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Nížkov zastoupená,
na základě plné moci IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav. Dnem podání
žádosti bylo toto správní řízení zahájeno.
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, upouští s odkazem na ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání
na místě a ústního jednání.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník:
obec Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Nížkov
Místo stavby: katastrální území Sirákov, pozemky KN p. č. 19/3, 232, 2116 a 2192
Projektant:
Ing. Mojmír Kouba, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT – 1400627
Popis záměru:
Projektová dokumentace stavby řeší nový přívodní řad, stávající přívodní vodovodní řad do
obce Sirákov je v nevyhovujícím stavu. Nový vodovodní řad bude proveden v délce 1258 m
z potrubí PE100, SDR 17, DN 110. K vodovodnímu potrubí bude přiložen ve vzdálenosti 0,4
m elektrický kabel CYKY-J 4x35, který bude v budoucnu sloužit pro chod čerpadel.
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Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zakázka č. 2014-000007, kterou
v říjnu 2019 vypracoval Ing. Mojmír Kouba, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1400627.
K žádosti o společné územní a stavební řízení bylo doloženo:
- projektová dokumentace zakázka č. 2014-000007, kterou v říjnu 2019 vypracoval Ing.
Mojmír Kouba, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT – 1400627
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. z 20.11.2019 zn. P11356-26017012, z 16.12.20119 zn.
J13947-27005096
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. z 18.11.2019 č. j. 807204/19
- stanovisko GridServices, s. r. o. z 26.11.2019 zn. 5002036073
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., z 13.11.2019 č.j.
ZR/4910/2019-Še
- souhrnné vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 21.11.2019 č.j.
ŽP/2029/19/MK
- závazné stanovisko orgánu územního pánování MěÚ Žďár nad Sázavou z 17.12.2019
č.j. RUP/1000/19/HŠ
- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy z 08.11.2019 č.j.
OD/1343/19/LK
- vyjádření Ministerstva obrany z 12.12.2019 Sp. zn. 82465/2019-1150-OÚZ-PCE
- závazné stanovisko Policie České republiky z 25.11.2019 Č.j. KRPJ-1214597-1/ČJ-2019161406-DING
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina z 04.12.2019 Č.j.
HSJI-5473-2/ZR-2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina z 09.12.2019 Č.j.
KHSV/26044/2019/ZR/HOK/Mal
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z 12.11.2019
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik z 06.12.2019 zn. PVL-80715/2019/240-Mš
- plná moc
V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovením § 94m odst. 3
stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení
s tím, že k později uplatněným se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat 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 věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 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.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a dotčené orgány nahlédnout u Městského
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve
středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po
předchozí telefonické dohodě.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit
zmocněnce a to v souladu s ustanoveními §§ 33, 34 a 35 správního řádu.
Ing. Jaroslav D O U B E K v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
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Městský úřad Žďár nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu obce Sirákov a taktéž na
elektronických úředních deskách po dobu nejméně 15ti (15. den je den doručení)
a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru
životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.
Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Úřední deska Obecního úřadu Sirákov
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Elektronická úřední deska Obecního úřadu Sirákov
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení – DS
obec Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Nížkov zastoupená, na základě plné moci IS engineering
s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich):
pozemky KN p. č. 19/3, 89, 90, 91, 231, 232, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 334, 336, 368, 421, 422, 460, 461, 501, 503, 576, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2039, 2042, 2052, 2053, 2054,
2058, 2088, 2115, 2016, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2124, 2126, 2127, 2135,
2136, 2137, 2140, 2141, 2144, 2148, 2149, 2160, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2210
v katastrálním území Sirákov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - podatelna
Obecní úřad Sirákov, Sirákov 45, 592 12 Nížkov - DS
Dotčené orgány
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, odbor dopravy,
odbor životního prostředí – SSL, odpadové hospodářství, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou – vnitřní poštou
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3,
591 01 Žďár nad Sázavou - DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591
01 Žďár nad Sázavou - DS
Na vědomí – DS
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha
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