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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Dlouhé, IČO 00599361, Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová,
kterou zastupuje Vodní Projekty s.r.o., IČ 06857434, Liberijská č.p. 567/1, 160 00 Praha 6-Vokovice

(dále jen "žadatel") podal dne 1.7.2021 žádost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami,
tj. odběr vody ze studny (dále jen „nakládání s vodami“) a vydání společného povolení, kterým se
umisťuje a povoluje stavba:

Připojení nového vrtu – Obec Dlouhé

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2403, 2469, 2476, 2501 v katastrálním území Dlouhé na
Moravě, parc. č. 271/2, 276/2, 276/4, 292, 298, 300/6, 300/10 (vrt Dl-2-20), 528/1 v katastrálním území
Račice u Dlouhého. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o nakládání s vodami a společné
územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Žadatel navrhuje odběr 12 měsíců v roce v rozsahu:

Qprům 0,6 l/s,

Qmax 1,47 l/s

Qden max – maximální denní povolený odběr 127 m3

Qměsíc max – maximální měsíční povolený odběr 1 450 m3

Qrok max – maximální roční povolený odběr 17 655 m3

za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou (posílení vodovodu pro veřejnou potřebu).

Stavba obsahuje:

Vrtaná studna hluboká 100 m (X: 1 122 888,56, Y: 627 619,57), šachta prefabrikovaná železobetonová,
vnitřní průměr 1 500 mm, litinový poklop s větrací hlavicí, výtlačný řad (PE 100, d 63x5,8 SDR11)
v délce 956 m do stávajícího vodojemu. Přípojka elektro: napájecí přívod čerpadla AYKY 4x70
a ovládací kabel v délce 956 m. Oplocení studny 10x10 m bude zajištěno potahovaným drátěným
pletivem výšky 2 000 mm na ocelových sloupcích se vstupní brankou.

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 a společného řízení podle
§ 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu a současně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

23. září 2021 (čtvrtek) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných odbor stavební a životního prostředí. Konání veřejného ústního jednání se
oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu
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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 uplynutí výše uvedené lhůty 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): do vlastních rukou
Vodní Projekty s.r.o., IDDS: w6s4bi7
zastoupení pro: Obec Dlouhé, Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami
Obec Račice, IDDS: fhhaxat

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) – společné povolení: do vlastních rukou
Milan Martinek, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 21, 592 31 Nové Město na Moravě
Miluše Novotná, Pokojov č.p. 16, 592 14 Nové Veselí
Jan Krejsek, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
Věra Krejsková, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová
Libor Janíček, Dlouhé č.p. 8, 592 55 Bobrová
Iveta Janíčková, Dlouhé č.p. 8, 592 55 Bobrová

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: veřejnou vyhláškou
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2429, 2478, 2475
v katastrálním území Dlouhé na Moravě, parc. č. 271/1, 276/1, 276/3 v katastrálním území Račice
u Dlouhého

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx
Obecní úřad Račice, IDDS: fhhaxat
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
státní správa lesů, orgán ochrany přírody a krajiny, státní správa v oblasti odpadového hospodářství

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Na vědomí
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

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