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Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení
Veřejná vyh!áška
lnvestor, obec Stáj,_lČo: 00543764, Stáj 42,58827 Jamné u Jihlavy v zastoupení společnostílS
engineering s.r,o., lČo: 25975609, Dvorek 4o1, 582 22 Přibyslav po'dala one is.t l.Žozl pod č.j,
MMJ1OŽP11258O12O22 žádost o povolení stavby: tnženýrskésítě a dopravní infrastruktúra pró

!R_Dv9bciStáj-301 Jednotnákanalizacea3O2Vodovodnap.p.ě.48aB,46319,67t2,6611,6711,
6713,6714,69/1, 68/3, 46212,68/4, 135/50, 135/51 , 135152,135/53, 135154,135/55, ,t35/56, 12gl12,

129113, 129114 v k.ti, Stáj dle ust. § 15 zák. č,254t2OO1Sb., o vodách a o změně některých zákonú
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vodní zákon").

lJzemní rozhodnutí bylo vydáno Městpkým úřadem Polná, odborem výstavby a Žp dne 19.07.2021
dne 10.08.2O2| Souhlás Ote § tS stavebního zákona
vydal Městský úřad Polná, odbor výstavby a ŽP dne 1o.o8.2o21č,j.: MUpl/4aáazozl.
K PřipomÍnkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněný v územním řízeníse podle § 114
odst.2 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Č.j.: MUPL/422812021, které nabylo právní moci

Projekt, zpracovaný panem lng. Janem Sedlákem, autorizovaným technikem pro vodohospodářské
stavby, specializace stavby zdravotně technické, Čxnlr 1o03o73, pRoFl Jihlava, spol. s i.o., lčo:
181 98 228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava v listopadu 2021, zak. č, 2o)o-ooo049 řeší
následující stavbu:
Stavba bude mít jeden stavebníobjekt: 301 Jednotná kanalizace a 302 Vodovod.

-

Bude vybudován nový vodovodní řad, a to

z

trub PE d90

v celkové délce cca 206

m,

Vodovodní řad bude navazovat na stávajícíveřejný vodovodní řad na pozemku p.č. 463/9 k.rj.
Stáj, Na konci větví budou osazeny hydranty. K vodovodním řadům bude přiložen vyhledávací
vodič.

Bude provedena stoka jednotné kanalizace z trub PP DN 300, v celkové délce cca 203 m.
Kanalizačnístoka bude navazovat na stávajícíveřejnou kanalizaění stoku na pozemku p.č.
463/9 k,ú. stáj

9!ly!gujsoudotČenypozemkyp.ě.481t3,46319,67t2,66t1,6711,67t3,6714,69/1,68/3,46212,6814,
'135/50, 135l51, 135152, 135/53, 135154,135/55, 135/56, 12gt12,
12gt13, 12gt14 v k.ú. Stáj.
určenípolohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic x, y):
- Vodovodnířad: od:X-653217,24; Y-1125047,98; do: X-653112,99; Y_1125127,g6
- Jedn. kanalizace: od:X-653234,17; Y -1125032,24;do: X-653114,18: Y_1125127,22
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolenístavby.

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo nárněsti 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz I www.jihlava,cz
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Magistrát města Jihlavy, odbor životníhoprostředí jako příslušnýspeciální stavební úřad dle
§ 15
zákona Č. 183/2006 Sb. o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ust.
§ 115 vodnÍho zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 zák. č.5ool2oo4 Sb., správní řád
oznamuje zahájení stavebního řízení všem známým rjčastníkůmřIzení a dotčeným orgánům a jelikož
jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostateěný podklad pro pósouzéní navrhbvané
stavbY, upouŠtípodle § 1 12, odst. 2 stavebníh o zákona od ústníhojednání a místníhošetření.

Dle ustanovení § 115 odst.8 vodního záRona a § 112, odst.2 stavebního zákona mohou účastníci
řízení uplatnit své připomínky či námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručenízahájení řízenj,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčenéorgány sdělísvéstanovisko ve stejné lhůtě.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst.3 správního řádu je účastníkůmřízení dána možnost vyjádřit se
k PodkladŮm rozhodnutí, jež jsou součástíspisové dokumentace. Doloženými doklady je zjišiěn stav
věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud úěastníknevyužije práva navr-hóvaťotrxazy el
ěinit jiné návrhy ve výše stanovené lhůtě,

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákonaje vedeno společnéřízenío výše uvedených
žádostech.
UČastníkřízenínebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen
PieO]olit na výzvu oprávněné úředníosoby průkaz totožnosti. Prúkazem totožnosti se rozumí doklad,
kteqý je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého
PobYtu, popřípadě bydliště mimo územíČeskérepubliky a z néhožjepatrná i podoba, popřípadě jiný
Údaj umoŽňující správnímu orgánu identifikovat osobLl, která doklad preOrtaoa, jako jeho opravněnéhó

držitele,

tJČastníkřízenímŮže podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úředníosoby, jakmile se o
ní dozví, K námitce se nepřihlédne, pokud účastníkřízenío důvodu Úyloučenl prokazatéiňě věděl, ale
bez zbytečnéhoodkladu námitku neuplatnil.

Nechá-li se některý

z ričastníkůřízení zastupovat,

předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc a

průkaz totožnosti (viz ust. § 36 odst. 4 zák,ě.5OO/2OO4 Sb),

Do dokladŮ pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Magistrátu města Jihlavy, ožp,
Masarykovo nám, 1, přízemí, dv. č. 167 v rjřednídny (pondělí, středa e.oo- 17.00 hodin, páiek 8.0Ó
- 14.00 hodin). Pro nahlíženído dokladů pro vydání stavebního povolení je nutné se prokázat
průkazem totožnosti.

lng. et lng. Jana Dohnalová
vedoucí odd. vodního hospodářství
- vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: 21.02.2022
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce Magistrátu města Jihlavy a
Obecním úřadu Stáj, Zveřejněno bude téžzpůsobem umožňujícímdálkový přistup podle věty drun-é
§
25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřednídescě
sPrávního orgánu, kteqý písemnost doruěuje, je posledním dnem oznámení. Po u§lynutí lhůty zašlete
vYhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznaěením data vyvěšení a sejmutí, opaiřenou raŽítkem a
podpisem.

21

(ir1-1*,

.L,202z

Datum sejmutí: ..,/:t,...1 .,,,,

6ur.t

Podpis oprávněné osoby,

Podpis oprávněné osoby,

Razítko:

Razítko:

,§,

2.9,2

Z

V elektronické podobě. ,,.
tr
zveřejněno oa: .........,1,|l...1...X:?

V elektronické oodobě * .\
zveřejněno Oo:'...... /l, :i..,.,i..,,.3.h

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

{k6q_,

írj:&
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Rozdělovník:
tJčastníciřízení do vlastních rukou:
1. lS engineering s.r,o., lČO: ZSSZS609, Dvorek 4o1,582 22 přibyslav (právní zástupce obce
Stáj, doručeno prostřednictvím DS)
2. Kra1ská správa a údržbasilnic Vysoěiny, příspěvková organizace, lČo: 0oo9o45o, Kosovská
1122116, 586_ 0,1 Jihlava (doruěeno prostřednictvím DS)
3, EG,D, a.s., lČo: 28o854oo, Lidická 1873t36,602 0o Bino (doručeno prostřednictvím DS)
4. CET|N á.s., lČO: 04084063, Českomoravská 251otig, 190 Óo praha 9 (doručeno
prostřednictvím DS)
5. MERO ČR, a.s., lČO: 60193468, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou (doručeno

6,

prostřednictvím DS)

ČEPRo, a.s,, lČo:60193531, Dělnická 213t12,170 00 Praha 7 (doručeno prostřednictvím
Ds)

7. Milan Jaroš, Stái27, 588 27 Jamné u Jihlavy
8. Antonín Matějíček,Stáj26, 58827 Jamné u Jihlavy
9, Marie Matějíčková,Stáj 26, 588 27 Jamné u Jihlavy

Majitelé sousedních pozemků p.ě. (doručeno prostředictvím verejnó vyhlášky):
st. 18/1, st.2611,st.26l3, st.27,s1.33, st.36, st.3711, st.38, st.40, st.4,1, st.43/1, st. 42,st.

-

4312,st.43/3, st.43/5, st.43/6, st.46, st.51, st. 112,2l3,24t1,2412,24t3,25t1,2516,2517,
25110, 2611, 2711, 2713, 3712, 3417, 34115, 43t1 , 44, 48t1, 48t5, 55t1, 56t1, 5711, 57t2, 5gt1,
5912, 5913,6011,6012,60/4, 63, 64, 65, 6611, 6612, 6711,67t2,67t3,67t4,68t1,68t2,68t3,
6814, 6911, 69/3, 7013, 72, 73, 74l1, 74l2, 74l3, 74l4, 75l2, 79, 81, 8212, 82t3, 128t1 , 12812,
12911, 129112, 129113, 129114, 135110, 135111, 135112, 135t17, 135/.19, 135t2o, 1g5l28,
135/33, 135134, 135/50, 135151, 135152, 135/53, 135154, 135/55, 135/56, 167, 168, 169,
18911, 18912, 27113, 27212,27311, 44011, 443118, 45511, 461t1, 461t2, 46211, 462t2, 46219,,
46312, 46316, 46317, 46318, 46319, 463111, 463112, 463t2o, 463t21, 46g123, 46g124, 46gt25,
463134, 463137,463i39, 463147, 463148,463/50, 463/53, 47ot1, 47ot2, 473, 481t3, 481t4,
48116,482, 49811, 503 k,ú. stáj

Dotčené orgány:

10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, lČo: 71oo9311, Tolstého
(doručeno prostřednictvím DS)

15,586 01 Jihlava

11. Policie Ceské republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, lČo: 72052147, dopravní
inspektorát Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
12. Městský úřad v Polné, odbor výstavby a ŽP, Husovo nám. 39, 588 13 polná (doručeno

prostřednictvím DS)
Magistrát města Jihlavy, oŽP-oH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, oŽP-oPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, oŽP-zPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 0,1 Jihlava
Na vědomí:
'17, obec Stáj, lČo: 00543764, stáJ 4?, 588 27 Jamné
u Jihlavy (doruěeno prostřednictvím DS)
18. Povodí Vltavy, státní podnik, lČO: 70889953, Holečkova 8, 15o 00 praha 5 (doručeno
prostřednictvím DS)
Na vyvěšení:
19, Magistrát města Jihlavy - inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
20. Obecní úřad obce Stáj, Stáj 42,588 27 Jamné u Jihlavy (doručeno prostřednictvím DS)
21. lnternet

13.
14.
15,
16.
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