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ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 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"), vydal rozhodnutí
pod č.j. OŽP 57528/21 – SPIS 3452/2021/Ver dne 16.7.2021, které se týká stavebního povolení
na stavbu vodního díla:
Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace
na pozemku parc. č. st. 156/2 a na pozemcích parc. č. 156/3, 2674/12, 4487/2, 4487/51, 4542,
4545/1, 4577/1 a 4630 v katastrálním území Opatov na Moravě.
Vodoprávní úřadu rozhodnutím podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů,
opravuje
v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost a to tak, že text zřejmé nesprávnosti
na straně 1:
"katastrální území Opatov na Moravě, na pozemku parc. č. st. 56/2 a na pozemcích
parc. č. 156/3, 2674/12, 4487/2, 4487/51, 4542, 4545/1, 4577/1, 4630,"
opravuje textem:
"katastrální území Opatov na Moravě, na pozemku parc. č. st. 156/2 a na pozemcích
parc. č. 156/3, 2674/12, 4487/2, 4487/51, 4542, 4545/1, 4577/1, 4630,"

./2
Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Opatov, Opatov č.p. 149, 675 28 Opatov na Moravě, v zastoupení KOINVEST,
s.r.o., Demlova č.p. 1011/25, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1.
Odůvodnění
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, vydal dne 16.7.2021 pod č.j.
OŽP 57528/21 – SPIS 3452/2021/Ver stavební povolení na stavbu vodního díla. Ve výroku
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost, tj. vodoprávní úřad
nesprávně uvedl číslo jednoho z pozemků, které se mají použít pro stavbu vodního díla.
V oznámení o zahájení vodoprávního řízení byl seznam stavebních pozemků následující:
st. p. 156/2, parc. č. 156/3, 2674/12, 4487/2, 4487/51, 4542, 4545/1, 4577/1, 4630 v
katastrálním území Opatov na Moravě. V písemném vyhotovení rozhodnutí však došlo k chybě
a seznam pozemků byl následující: pozemku parc. č. st. 56/2 a na pozemcích parc. č. 156/3,
2674/12, 4487/2, 4487/51, 4542, 4545/1, 4577/1, 4630, vše v katastrálním území Opatov na
Moravě.
Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.
Účastníci řízení § 27 odst. 1 správního řádu:
Městys Opatov v zastoupení KOINVEST, s.r.o.; Povodí Moravy, s.p.; EG.D, a.s.;
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým;
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč; CETIN a.s.; David Bílek;
Magda Bílková; Libuše Rampírová; Ivona Smutná.
Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč; GasNet Služby, s.r.o.; a
v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109
písm. e) a písm. f) stavebního zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí) parc. č. st. 152/1, st. 152/2, st. 153, st. 154, st.
155/1, st. 155/2, st. 158, st. 159, st. 161/1, st. 167/1, st. 168/1, st. 168/2, st. 169, st. 215,
st. 305, 145/1, 150/2, 151/1, 151/2, 165, 2674/2, 2674/6, 2732/29, 2732/30, 2732/31,
2732/51, 4487/3, 4487/4, 4487/22, 4487/35, 4487/52, 4530/2, 4629 v katastrálním území
Opatov na Moravě.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků
Podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo
dotčen. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až podle
ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu
Třebíč, odboru životního prostředí.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč a městys Opatov se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě
k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o
vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

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

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne:
……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Digitálně

Martina
Martina podepsal
Kolářová
2021.10.26
Kolářová Datum:
12:58:36 +02'00'

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou
§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):
městys Opatov v zastoupení KOINVEST, s.r.o., IDDS: 43sf6kj
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS:
ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč, IDDS: 3qdnp8g
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
David Bílek, Opatov č.p. 87, 675 28 Opatov na Moravě
Magda Bílková, Opatov č.p. 87, 675 28 Opatov na Moravě
Libuše Rampírová, Opatov č.p. 93, 675 28 Opatov na Moravě
Ivona Smutná, Opatov č.p. 94, 675 28 Opatov na Moravě
§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
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§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109 písm. e) a písm. f) stavebního
zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí - doručeno veřejnou vyhláškou:
parc. č. st. 152/1, st. 152/2, st. 153, st. 154, st. 155/1, st. 155/2, st. 158, st. 159, st. 161/1, st.
167/1, st. 168/1, st. 168/2, st. 169, st. 215, st. 305, 145/1, 150/2, 151/1, 151/2, 165, 2674/2,
2674/6, 2732/29, 2732/30, 2732/31, 2732/51, 4487/3, 4487/4, 4487/22, 4487/35, 4487/52,
4530/2, 4629 v katastrálním území Opatov na Moravě
Dotčené orgány (datová schránka):
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, IDDS: pjqbcbp
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství
Na vědomí:
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení)
Městys Opatov, IDDS: fivb24j (s žádosti o vyvěšení)
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