
Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/42180/2021/19 Nové Město na Moravě 20.12.2021

Tel.: 566 598 409
E-mail: michaela.koukolova@meu.nmnm.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona 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 (dále jen „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 příslušný podle §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 1.11.2021 žádost, kterou podala

Obec Nový Jimramov, IČO 00599638, Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov

I. o vydání povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále
jen „nakládání s vodami“) z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) pro obecní úřad a obecní
byty (12 EO) na pozemku parc. č. 75/4 v katastrálním území Nový Jimramov, obec Nový
Jimramov, s výustním objektem do bezejmenné vodoteče IDVT 10195224, vodní útvar Fryšávka
od pramene po ústí do toku Svratka ID VÚ: DYJ_0320 na parc. č. 393, k.ú. Nový Jimramov.

II. o vydání společného povolení, kterým se umisťuje a povoluje stavba „Nový Jimramov -
Čistírna OV pro obecní úřad a obecní byty“ na pozemcích st. p. 128, parc. č. 75/4, 393 v
katastrálním území Nový Jimramov, obci Nový Jimramov (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní a společné řízení.

Základní údaje o stavbě:

Je navržena celoplastová samonosná mechanicko-biologická domovní čistírna odpadních vod typu AS-
MONOcom 12 (X: 1 108 852, Y: 623 105). ČOV se skládá z hydraulického systému a aeračního systému,
spuštění chodu dmychadla zajišťuje řídící jednotka. Hydraulický systém je tvořen rozvody
z polypropylenového potrubí a PVC hadic uvnitř ČOV. ČOV zajišťuje automaticky střídavě aeraci a
sedimentaci kalu a vody, dojde ke klidové fáze, proplachu a následnému odtahu vyčištěné vody.
Kanalizační potrubí bude provedeno v celkové délce 15 m z plastových trub PVC DN200 s integrovaným
pryžovým spojem. Revizní šachta je navržena vodotěsná, plastová DN 400. Vyústění do toku je navrženo
výustním objektem. Bude provedena oprava opevnění pravého břehu, potrubí bude obetonováno v délce 1
m a seříznuto dle sklonu břehu. 1m po proudu i proti proudu bude opevnění kamenem do betonu.

Správní orgán oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 47 odst. 1
správního řádu zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami a společné povolení na stavbu podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a současně nařizuje k projednání
žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

4. února 2022 (pátek) 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 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
Obec Nový Jimramov, IDDS: sizaysu

sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov
Družstvo Dignum senium, IDDS: vy9avwf

sídlo: Jalubí č.p. 132, 687 05 Jalubí

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 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) – společné povolení: do vlastních rukou
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha9
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Ivo Božek, Komenského náměstí č.p. 620, 665 01 Rosice u Brna
Soňa Božková, Komenského náměstí č.p. 620, 665 01 Rosice u Brna

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
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam

sídlo: Tyršova č.p. 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
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 žádostí 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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