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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Družstvo Dignum senium, IČO 08398739, Jalubí č.p. 132, 687 05 Jalubí,
kterého zastupuje Ing. Tomáš Kopačka, nar. 25.2.1976, Lipnice č.p. 2, Český Rudolec, 380 01
Dačice

(dále jen "žadatel") podal dne 12.8.2021 žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami
k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle (dále jen „nakládání s vodami“) a vydání společného
povolení na stavbu:

Oprava rybníka na p.č. 66 v k.ú. Nový Jimramov

(dále jen "stavební záměr") na pozemcích parc. č. 66, 77, 743 v katastrálním území Nový Jimramov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").

Navržený rozsah nakládání s vodami:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody 15 000 m3

Délka vzdutí při maximální hladině 115 m

Maximální hladina akumulované vody 539,60 m n. m. Bpv

Stavební záměr zahrnuje:

Jedná se o rekonstrukci historického, bočního rybníka, který je zásobován vodou z malého vlastního
povodí a doplňován vodou z vodního toku Fryšávka. Je navrženo odbahnění a odstranění sedimentu
(objem 9 540 m3), vyspárování k nové výpusti, sklony svahů budou pozvolné (vznik litorální zóny,
příjezdové cesty a příjezdu). Hráz rybníka je navržená sypaná, homogenní, šířky v koruně 3,5 m, s délkou
hráze 120 m. Návodní svah ve sklonu 1:3 bude opevněn a vzdušný svah ve sklonu 1:2,5 – 4 bude
ohumusován a oset. Koruna hráze se v celé délce zvýší na kótu 540,20. K manipulaci s hladinou
v rybníku a k vypouštění vody je navržen požerák s navazujícím odpadním potrubím DN 400
(obetonováno) s vyústěním do ostatní vodní linie IDVT 10195224. V šachtě návodního líce budou
demontovány staré nepotřebné části bývalé MVE a bude utěsněno potrubí. Na rybníku je vybudován
stávající bezpečnostní přeliv z kamenného zdiva a dlažby, na který navazuje odpadní koryto.

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 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 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

6. ledna 2022 v 9:30 hodin
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se schůzkou pozvaných na místě stavby.

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 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.

Michaela Koukolová
referent 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, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): doporučeně do vlastních rukou
Ing. Tomáš Kopačka, IDDS: gq9pzeg

trvalý pobyt: Lipnice č.p. 2, Český Rudolec, 380 01 Dačice
zastoupení pro: Družstvo Dignum senium, Jalubí č.p. 132, 687 05 Jalubí

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) – nakládání s vodami: do vlastních rukou
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: do vlastních rukou
Obec Nový Jimramov, IDDS: sizaysu

sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) – společné povolení: do vlastních rukou
Jaroslav Beneš, Nový Jimramov č.p. 11, 592 42 Jimramov

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: do vlastních rukou
Obec Nový Jimramov, IDDS: sizaysu

sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov
Jan Hanuš, Veveří č.p. 487/59, Veveří, 602 00 Brno 2
Milada Hanušová, Veveří č.p. 487/59, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSO Žďár nad Sázavou,
IDDS: 3qdnp8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy,
IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování,
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Se žádosti o vyvěšení:
Obecní úřad Nový Jimramov, IDDS: sizaysu

sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
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