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Oznámení o zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška

Investor, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové –
Nový Hradec Králové, podal dne 07.05.2019 návrh na vydání stavebního povolení stavby:
„Hornohuťský potok II“, IDVT 10188927 ř. km 0,145-0,400, č.h.p. 4-16-01-017 v k.ú. Dolní Cerekev,
dle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů.
Předložená projektová dokumentace zpracovaná spol. AGERIS s.r.o., IČO: 255 76 992, Jeřábkova 5,
602 00 Brno pod zak.č. 2012/019 v říjnu 2018 řeší rekonstrukci stávajícího opevnění v ř. km 0,14560,187, 0,252-0,255 a 0,2566-0,350 na levém břehu zbudováním nových železobetonových opěrných
zdí. V ř. km 0,150-0,187 a 0,2556-0,360 na pravém břehu dojde ke zbudování kamenné rovnaniny na
záhozovou patku. Tyto úseky budou stabilizovány železobetonovým stupněm v ř. km 0,145 a
výztužnými pasy v ř. km 0,187, 0,255 a 0,360. V ř. km 0,360-0,370 dojde k přechodovému vytvarování
profilu koryta kamenným záhozem s vyrovnáním líce a v ř. km 0,370-0,400 bude provedena pomístná
oprava stávajícího opevnění.
Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:
Začátek úpravy: Y - 1134592,00 X – 679191,00
Konec úpravy: Y - 1134469,00 X – 679367,00
Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 3701/30, 3701/29, 339/9, 3701/28, 336/2, 3701/27, 3701/21,
3701/17, 3701/20, 3701/19, 3701/16, 323/2, 3701/15, 322/3, 3701/13, 3701/14, 3701/12, 3701/11,
3701/10, 3701/8, 3701/2, 3701/7, 339/8, 339/7, 3806, 3703/1, 28/2, 336/1, 330/3, 330/1, 317/1, 317/2,
304 a 301 (dle PK) v k.ú. Dolní Cerekev.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami, které je spojeno
s řízením o povolení stavby.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zák.č.
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozd. předpisů a speciální
stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební
zákon) v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 zák.č. 500/2004
Sb., správní řád oznamuje zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a
místního šetření.

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Dle ustanovení § 112, odst. 2 stavebního zákona a § 115 vodního zákona mohou účastníci řízení
uplatnit své připomínky či námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení zahájení řízení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Dotčené orgány sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst.3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Doloženými doklady je zjištěn stav
věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud účastník nevyužije práva navrhovat důkazy či
činit jiné návrhy ve výše stanovené lhůtě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc a průkaz
totožnosti (viz ust. § 36 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb). Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu.
Do dokladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Magistrátu města Jihlavy, OŽP, Hluboká
8, v přízemí, č.dv.167 v úřední dny (pondělí, středa 8,00 – 17,00 hodin, pátek 8,00 - 14,00 hodin). Pro
nahlížení do podkladů pro vydání vodoprávního povolení je nutné se prokázat průkazem totožnosti.

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : …………………………….

Datum sejmutí : …………………………….

…………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

V elektronické podobě
zveřejněno od :………………………………

V elektronické podobě
zveřejněno do :…………………………………

………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

…………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
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Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový
Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška vyvěšená na úřední
desce Magistrátu města Jihlavy a Úřadu městyse Dolní Cerekev:
Městys Dolní Cerekev, IČO: 00285765, 588 45 Dolní Cerekev 107 (doručeno prostřednictvím DS)
E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7 (doručeno
prostřednictvím DS)
GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
Česká telekomunikační infrastuktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručeno
prostřednictvím DS)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
ČR - Státní pozemkový úřad, IČO: 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov (doručeno
prostřednictvím DS)
Vojtěch Havel, 588 45 Dolní Cerekev 81
Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Dolní Cerekev:
p.č. 339/3, 339/4, 339/8, 336/1, 3701/3, 3701/10, 3701/9, 330/3, 329, 326/2, 3696/1, 323/1, 322/2,
316/1, 321/1, 326/3, 316/3, 315/1, 317/1, 317/2, 314/1, st. 43, dle PK – 336, 304, 301, 300 v k.ú. Dolní
Cerekev
Dotčené orgány:
Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH
Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK
Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF
Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL
Úřad městyse Batelov, SÚ (doručeno prostřednictvím DS)
Na vědomí:
Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :
Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka, informační centrum
Úřad městyse Dolní Cerekev
internet

Vypraveno dne: 19.06.2019
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