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OZNÁME
ZAHÁJENÍ

SPOLEČNÉHO

Í

ŘÍZENÍ A POZV Á Í K VEŘEJNÉMU
VEŘEJNÁ

Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko,
59101 Žd'ár nad Sázavou 1

ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VYHLÁŠKA

IČO 43383513, Vodárenská

č.p. 244/2, Žd'ár nad Sázavou 4,

(dále jen "žadatel") podal dne 17.10.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Račice - rekonstrukce

vodovodu

(dále jen "stavební záměr") na pozemcích parc. č. 1211, 44/1, 206/1, 206/2, 523, 54711, 547/6, 547/11
v katastrálním území Račice u Dlouhého, obci Račice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Městský úřad Nové Město na Moravě odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný (dále jen "vodoprávní úřad") podle ustanovení § 104 odst. 2 pí m. c) a § 106 odst. 1 zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní
zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § II odst. I zák. Č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen ,.správní řád") a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
odst. I písmo d) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen , stavební zákon) oznamuje zahájení společného řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona
a § 94m odst. 1 stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
8. ledna 2019 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných u Úřadu obce Račice. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti
veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní
úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Odbor stavební a životního
prostředí MěÚ ové Město na Moravě, úřední dny: Po a St 8:00 - 11:45 a 12:30 - 17:00 hod).
Stavba obsahuje:
SO 01 Vodovodní řad V-I z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 218,0 ID bude napojen na
stávající vodovodní řad PE d 90 (VB I X: 1 123 579,26, Y: 628 399,(1) pod opěrnou zdí a v křížení s
krajskou komunikací bude uložen v ocelové chráničce (O 152/8 2,0 m a 8,5 m) a ukončen hydrantem
kalníkem (VBI6 X: I 123643,09, Y: 628 385,71). a vodovodní řad budou osazeny 4 hydranty D 80
(3x podzemní lx nadzemní) včetně 4 ks sekčních uzávěrů O 80 a bude přepojeno a nově napojeno 10
ks vodovodních přípojek (9x PE d 32 v délce 8,0 m a Ix PE d 50 v délce 1,0 m).
SO 02 Vodovodní řad V-2, V-3
řad V-2 z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 107,5 ID, bude napojen na vodovodní řad V-I
(VE8 X: 1 123 608,55 Y: 628300,79) a v místě napojení osazen sekčním uzávěrem ON80, v křížení
s krajskou komunikací bude uložen v ocelové chráničce (O 152/8, 8,0 m) a ukončen podzemním
hydrantem O 80 včetně sekčního uzávěru (VB24 X: I 123 603,88, Y: 628220,07). Pro zabezpečení
stávající studny v blízkosti řadu V-2 (staničení 0,0364) bude v rýze výkopu provedeno jílové těsnění
(návrh opatření je uveden v předloženém hydrogeologickém vyjádření).
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řad V -3 z materiálu PE 100 RC SDR 17 d 90 v délce 22,0 m, bude napojen na vodovodní řad V-2
a v místě napojení osazen sekčním uzávěrem
DN80, pod opěrnou zdí bude uložen v ocelové
chráničce (D 152/8,2,0 m) a ukončen podzemním hydrantem DN80 včetně sekčního uzávěru (VB25
X: 1 123645,79, Y: 628 248,95).
Celkově bude na řady V -2, V-I
v délce 22,0 m a 1x PE d 50).

přepojeno

a nově napojeno

9 ks vodovodních

přípojek

(8x PE d 32

Poučení:
Závazná stanoviska
uplatněny nejpozději

dotčených
orgánů, námitky účastníků
řízení a připomínky
při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastník řízení má právo nahlížet
spisu nebo jeho části.

do spisu

K závazným stanoviskům a námitkám
dokumentace,
se nepřihlíží.

veřejnosti

činit si výpisy a právo na to, aby správní

k věcem,

o kterých

bylo rozhodnuto

musí

být

orgán pořídil kopie

při vydání

územně

plánovací

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písmo c) až e) stavebního zákona 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 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
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
řízení, a důvody podání námitek.

uvede

skutečnosti

které zakládají

jeho

postavení

jako

účastníka

MěÚ
ové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí
oučasně podle § 36 odst. 3 právního
řádu dává účastníkům
řízení před vydáním
rozhodnutí
ve věci možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení
a závazných stanovisek dotčených orgánů (jedná e o lhůtu pro seznámení se s kompletním
spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek.
ámitky uplatněné v této lhůtě
by byly námitkami opožděnými,
k nimž e nepřihlíží). Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci vydáno
příslušné rozhodnutí.
echá-li se některý z účastníků

Otisk úředního

zastupovat,

předloží jeho zástupce

písemnou

plnou moc.

razítka

RNDr. Marie Švestková
referentka odboru
V.r.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce.
Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.
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