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Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO a STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč 58856, IČO: 00286745 (dále jen "stavebník") zastoupen na základě plné moci: Ing. arch. Jiří Vohralík, Čajkovského 37, 58601 Jihlava, IČO: 47368977
podal dne 8.8.2018 žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

„Výstavba kanalizace a vodovodu na sídlišti Jana Žižky v Telči“
na pozemcích parcelní č. 141/5, 146/1, 160/1, 160/2, 165/1, 165/2, 165/6, 165/11, 165/14, 165/21, 165/19,
7366/4, 7659, 7765 a st. 1263 v katastrálním území Telč.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o projektové dokumentaci: „Výstavba kanalizace a vodovodu na sídlišti Jana Žižky v Telči“,
z března 2018, zpracovatel projektové dokumentace: Inženýrské služby Ing. Arch. Jiří Vohralík, U
Hřbitova 40, Jihlava, IČ: 47368977, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Pavel, Táborská 1810, 393 01
Pelhřimov, ČKAIT: 1400577.

Stavba obsahuje:
Vodovodní řad
V celém úseku sídliště Jana Žižky bude probíhat výstavba nového vodovodu, který je navržen
z hrdlového litinového potrubí DN80 C25 celkové délky 579,00 m a napojen ze stávajícího vodovodního
řadu u trafostanice při ulici Štěpnická. Dále se napojuje ke stávajícímu řadu před domem č.p. 351 a nově
se napojí na stávající vodovodní řad na Oldřichově náměstí před domem č.p. 400. V místě napojení se
vymění všechny armatury. Na řadu bude osazen 1 ks nadzemního hydrantu a 2 ks podzemních hydrantů.
Řad bude v celé délce opatřen signalizačním vodičem. Dále budou zřízeny vodovodní přípojky
k rodinným i bytovým domům v celkové délce 180 m v počtu 15 ks.
Kanalizační stoky
Stoka „K“ - páteřní stoka celé lokality z materiálu vícevrstvého PVC-U SN12 DN 250-500- bude
napojena do dna nové šachty Š495, která bude vsazena na stávající stoku „A“- KA DN 500, mezi šachty
Šp8 a Š99.
Do šachty Š498 se napojuje zprava stoka „K1“ DN 250, která dále odbočuje jako „K1-1“ k BD č.p. 360 a
„K1-2“ k BD č.p. 361. Zleva je napojena stoka „K2“ DN 300, která v šachtě Š 756 přechází na stávající
potrubí a pokračuje ulicí rodinných domů až před dům č.p. 289, kde končí.
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Do šachty Š 499 je napojena „K3“DN200, která je pouze dešťová a sbírá uliční vpusti a střešní svod.
Na šachtu Š500 je zprava napojena „K4“ DN 250, která odvádí odpadní a dešťové vody od BD č.p. 339 a
340. Zleva se připojuje „J“ DN300, která nejprve obslouží BD č.p. 347 a v šachtě Š 745 přejde na
stávající potrubí vedoucí až k MŠ Nerudova.
Do další šachty Š501 je napojena rozvětvená stoka“K5“ DN 300, ze které se v Š 750 oddělí „K5-1“ DN
250 vedoucí až na Oldřichovo náměstí a „K5-2“ DN 250 vede kolem BD č.p. 365, po trase nově napojí
RD č.p. 401, 53 a 538 a odbočí v Š 758 k BD č.p. 373 jako stoka „K5-2-1“ DN 250.
Hlavní stoka „K“ pokračuje dál jihozápadním směrem, napojí BD č.p. 338 a v Š502 odbočí doleva na
„K6“ DN250 k BD č.p. 348. Konec stoky „K“ je v Š504, do které jsou napojeny střešní svody batových
domů. Kanalizační stoka „I“ PP DN300 vedoucí do ulice Štěpnická a nová stoka „I2“ DN 250 odvádějící
vodu od BD č.p. 349.
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního
zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,
účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Telč, odbor životního prostředí,
úřední dny Po a St 8 – 17, telefon: 567 112 495, e-mail: vladimir.prochazka@telc.eu).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
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Účastníci řízení s velkým počtem účastníků řízení - § 11 stavebního zákona - § 27 odst.1 správní řád
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč 58856, IČO: 00286745 (dále jen "stavebník") - zastoupen na základě
plné moci: Ing. arch. Jiří Vohralík, Čajkovského 37, 58601 Jihlava, IČO: 47368977
Dolský Stanislav, Mysletice č. p. 4, 58856 p. Telč
Obdrží veřejnou vyhláškou - účastníci řízení dle§ 27 odst. 2 správního řádu:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parcelní číslo v k.ú. Telč:
1/45, 141/3, 141/4, 144/2, 144/3, 146/2, 152, 154/2, 159, 164/1, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 165/3, 165/8, 165/9,
165/12, 165/15, 172, 173/1, 174, 180, st. 217/2, st. 217/3, st. 222/1, st. 225/1 , st. 225/2, st. 225/3, st. 227/2, st. 228,
st. 1135, st. 1136, st. 1259, st. 1260, st. 1261, st. 1262, st. 1264, st. 12661267, st. 1268, st. 1269, st. 1270, st. 1271,
st. 1272, st. 1273, st. 1274, st. 1275, st. 1276, st. 1277, st. 1278, st. 1279, st. 1280, st. 1281, st. 1282, st. 1283, st.
1284, st. 1285, st. 1286, st. 1287, st. 1288, st. 1289, st. 1313, st. 1314, st. 1315, st. 1316, st. 1318, st. 1329, st. 2335,
7641, 7658/1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno – DS
Služby Telč, spol. s r.o., Radkovská 560, Telč – Staré Město, 588 56 Telč
Dotčené správní úřady
Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč – OPK, OH
Městský úřad Telč, ORÚP, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč – SPP
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava - DS

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Telč a zároveň
způsobem umožňující dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná běžet den po dni vyvěšení.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení včetně způsobu umožňující dálkový
přístup:

