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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Zuzana Vybíralová, nar. 9.3.1959, Síčka č.p. 655/17, Soběšice, 644 00  Brno 44, 
Ing. Petr Vybíral, nar. 3.1.1963, Síčka č.p. 655/17, Soběšice, 644 00  Brno 44, 
které zastupuje ENVI-AQUA, s.r.o., Mgr. Tomáš Flégr, IČO 60753404, Blatného č.p. 3108/1, 
Žabovřesky, 616 00  Brno 16 

(dále jen "žadatel") podal dne 14.8.2020 žádost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. 
odběr vody ze studny (dále jen „nakládání s vodami“) a vydání společného povolení na stavbu:: 

Vrtaná studna 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 48/1 v katastrálním území Nový Jimramov, obci Nový Jimramov. 
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 0,0098 l/s,  

Qmax 0,015 l/s 

Qden max – maximální denní povolený odběr 1,3 m3 

Qměsíc max – maximální měsíční povolený odběr 25 m3 

Qrok max – maximální roční povolený odběr 128 m3 

za účelem zásobování chaty č.p. 36 pitnou a užitkovou vodou a zálivku zahrady, k.ú. Nový Jimramov. 
 
Stavba obsahuje: 

Vrtaná studna hluboká 30 m na p.č. 48/1, k.ú. Nový Jimramov (X: 1 108 672, Y: 623 178), šachtice 
z betonových skruží DN 1000, zdroj elektrické energie z elektrického rozvaděče v chatě na pozemku 
žadatele. 
 
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 

22. října 2020 (čtvrtek) v 10:00 hodin 
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se schůzkou pozvaných na místě stavby vrtané studny.  

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. 
 
 
  
 
 
  
Ing. Irena Poulová 
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 a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): prostřednictvím datové schránky 
Zuzana Vybíralová, nar. 9.3.1959, Síčka č.p. 655/17, Soběšice, 644 00  Brno 44, 

Ing. Petr Vybíral, nar. 3.1.1963, Síčka č.p. 655/17, Soběšice, 644 00  Brno 44, 

které zastupuje ENVI-AQUA, s.r.o., IDDS: hyt4b2w 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: prostřednictvím datové schránky 
Obec Nový Jimramov, IDDS: sizaysu 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: prostřednictvím datové schránky 
Obec Nový Jimramov, IDDS: sizaysu 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – společné povolení: veřejnou vyhláškou 
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 48/2, 55/3, 
v katastrálním území Nový Jimramov. 
 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, 
IDDS: dkkdkdj 
 
Veřejnost: veřejnou vyhláškou 
  
Na vědomí 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
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 
 
Se žádostí o vyvěšení: 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
Obecní úřad Nový Jimramov, Nový Jimramov č.p. 30, 592 42  Jimramov. 
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