
Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/13667/2021/23 Nové Město na Moravě 5.8.2021

Tel.: 566 598 408
E-mail: marie.svestkova@meu.nmnm.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Věra Krejsková, IČO 67521975, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová,
kterou zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., nar. 11.1.1983, Unhošťská č.p. 1629, 253 01 Hostivice
(dále jen "žadatel"), podala dne 31.5.2021 žádost

I. o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen
„nakládání s vodami“) ve vodní nádrži na pozemcích parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779,
2781 v katastrálním území Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé, na vodním toku Lánský potok (IDVT
10190486), ř. km cca 2,570, vodní útvar povrchových vod DYJ_0390 – Bobrůvka (Loučka) od pramene
po tok Libochovka (ČHP 4-15-01-088), podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona.

II. o povolení změny stavby před jejím dokončením „Interakční prvek plošný Háje“ (dále jen
„stavba“), na pozemcích parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779, 2781 v katastrálním území
Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé, která spočívá i ve změně v umístění stavby (dále jen „změna stavby“).
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení a řízení o změně stavby. Stavební povolení ke stavbě
bylo vydáno pod čj. MUNMNM/43998/2009 dne 24.11.2009 (platnost 3x prodloužena).

Navržený rozsah nakládání s vodami:

Celkový objem akumulované vody 40 564 m3

Délka vzdutí při maximální hladině 250 m
Maximální hladina akumulované vody 552,59 m n.m. Bpv, odpovídající zatopená plocha 2,1 ha.

Základní údaje o změně stavby:

- Vypuštění objektu SO 06 - tůně
- Posunutí tělesa hráze o cca 20 m směrem po toku
- Zvýšení maximální hladiny o 0,09 m a to na kótu 552,59 m n.m.
- Zefektivnění bezpečnostního přelivu, zkrácení přelivné hrany na 6,0 m, zmenšení odpadního koryta
- Změna konstrukce spodní výpusti, nahrazení otevřeného požeráku uzavřeným, změna dimenze

potrubí z DN 400 na DN 500, délka potrubí prodloužena o 1,0 m na celkových 23,0 m, je vynechána
obslužná lávka a šoupě v požeráku

- Šířka koruny hráze je jednotná 3,0 m se sklonem návodního svahu 1:2,5. Pozice výpusti v S-JTSK:
X: 1 122 465, Y: 629 807.

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 písm. 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 § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen „stavební zákon) oznamuje zahájení vodoprávního řízení a řízení o změně
stavby podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 118 odst. 2 a § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1
správního řádu a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

14. září 2021 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných na MěÚ Nové Město na Moravě: odbor stavební a životního prostředí.
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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 Nové Město na Moravě, úřední dny:
Po a St 8:00 - 11:45 a 12:30 - 17:00 hod).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie
spisu nebo jeho části.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. 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 uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.

MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, současně podle § 36 odst. 3 správního
řádu dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po veřejném ústním projednání pro uplatnění námitek účastníků řízení
a závazných stanovisek dotčených orgánů (jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě
by byly námitkami opožděnými, k nimž se nepřihlíží). Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci vydáno
příslušné rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

RNDr. Marie Švestková
referentka odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): doporučeně do vlastních rukou
Věra Krejsková, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IDDS: 94g865y

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: doporučeně do vlastních rukou
Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: doporučeně do vlastních rukou
Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: veřejnou vyhláškou
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2611, 2613, 2664,
2673, 2716, 2718, 2759, 2772, 2782, 2783 v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Dotčené orgány (doporučeně)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy,
IDDS: dkkdkdj
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF.
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování.

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Se žádostí o vyvěšení:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
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