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DLE ROZDĚLOVNÍKU  

     
DATUM: 11.1.2010    

 

USNESENÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Výroková část: 

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad 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“), jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu 

přerušuje do 1.2.2010 

vodoprávní řízení, zahájené podáním žádosti dne 12.10.2009, o vydání povolení k jinému nakládání 
s povrchovými vodami – k odvedení povrchových vod dešťovou kanalizací z komunikace do kanalizace 
pro veřejnou potřebu a o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Rekonstrukce MK - ulice Pod Zahradami, Jevíčko (SO 301 Kanalizace dešťová, SO 302 Přelivný 
objekt, SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm) 

Jevíčko, Pod Zahradami  

(dále jen "stavba") na pozemcích SO 301 Kanalizace dešťová: parc. č. 3059/1, 3059/2, 3059/3 v 
katastrálním území Jevíčko - předměstí, SO 302 Přelivný objekt: parc. č. 1751/36, 3051, 3052, 3053, 
3060/1, 3061 v katastrálním území Jevíčko - předměstí, SO 502 Propojení vodovodu DN 150 mm: parc. 
č. 1684/4, 1751/5, 3051, 3052, 3053, 3054/2 (v době podání žádosti část pozemku parc. č. 3054 v 
katastrálním území Jevíčko – předměstí), 3055/2 (v době podání žádosti část pozemku parc. č. 3055 v 
katastrálním území Jevíčko – předměstí), 3056/2, 3057, 3058/2, 3059/1, 3059/2, 3059/3, 3061, 5380/1, 
5380/2 v katastrálním území Jevíčko – předměstí, kterou podalo 

Město Jevíčko, IČ 00276791, Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko 

(dále jen „stavebník“). 

Účastníci řízení (podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu): 

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  Pardubice 
Václav Zapletal, nar. 28.9.1962, Nová Dědina 89, 798 52  Konice 
Jan Dobeš, nar. 7.3.1975, Na Úvoze 522, 679 63  Velké Opatovice 
Vladimír Richter, nar. 19.12.1964, Okružní IV 314, 569 43  Jevíčko 
MUDr. Jiří Orner, nar. 4.2.1950, K. Čapka 606, 569 43  Jevíčko 
Ing. Anna Sekerková, nar. 3.1.1972, Biskupice 3, 569 43  Biskupice 
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, nám. Míru 
17, 568 02  Svitavy 
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Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a řízení o 
vydání stavebního povolení na stavbu. Vodoprávní úřad rozhodl usnesením č. j. MUMT 29714/2009 ze 
dne 27.10.2009 o spojení těchto správních řízení. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení, ve kterém 
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. 
Současně stanovil, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona mohou dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 14.12.2009. 
Bylo zjištěno, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Stavebník byl 
proto vyzván k doplnění žádosti o tyto údaje a podklady: 

1. Doklad, prokazující vlastnické právo k pozemku parc. č. 3059/1 v katastrálním území Jevíčko - 
předměstí nebo právo založené smlouvou provést stavbu na pozemku parc. č. 3059/1 v katastrálním 
území Jevíčko - předměstí anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku parc. č. 3059/1 v 
katastrálním území Jevíčko - předměstí. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu): 
Tímto účastníkem je: 

- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
navrhovanou stavbou přímo dotčena 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno 

- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno 

- společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 72/1994 Sb.“) ve stavebním řízní, které se týká domu nebo společných částí domu anebo 
pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než 
jednu polovinu. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15. dnů ode 
dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství - vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu 
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
Ing. Pavel Báča 

vedoucí odboru ŽP 
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Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky) 
1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug 
 
hlavní účastníci (dodejky) 
2. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, nám. Míru 17, 
568 02  Svitavy 2 
 
hlavní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) 
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
4. Václav Zapletal, Nová Dědina č.p. 89, 798 52  Konice 
5. Jan Dobeš, Na Úvoze č.p. 522, 679 63  Velké Opatovice 
6. Vladimír Richter, Okružní IV č.p. 314, 569 43  Jevíčko 
7. MUDr. Jiří Orner, K. Čapka č.p. 606, 569 43  Jevíčko 
8. Ing. Anna Sekerková, Biskupice č.p. 3, 569 43  Jevíčko 
 
ostatní účastníci 
Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou. Tímto účastníkem je: 

- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
navrhovanou stavbou přímo dotčena 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno 

- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
navrhovanou stavbou přímo dotčeno 

- společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 72/1994 Sb.“) ve stavebním řízní, které se týká domu nebo společných částí domu anebo 
pozemku; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. nemá právní 
subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než 
jednu polovinu. 

 
dotčené orgány 
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
10. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
  
ostatní  (na vědomí) 
11. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 
01  Moravská Třebová 1 
12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, 
Město, 571 01  Moravská Třebová 1 
13. Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 
571 01  Moravská Třebová 1 
14. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug 
15. Městský úřad Moravská Třebová, nám.T. G. Masaryka 29, 571 01  Moravská Třebová 1 - zasíláme 1 
x pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15. dní, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude 
vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu. 
16. Městský úřad Jevíčko, Palackého nám č. p. 1, 569 43  Jevíčko - zasíláme 2 x, jednou pro zveřejnění 
na úřední desce po dobu nejméně 15. dní, 1 x bude s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vráceno 
Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.  
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