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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO, STAVEBNÍHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  

A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Obec Nevcehle, IČO 00286303, Nevcehle 54, 588 62  Urbanov, 

kterého zastupuje AQUA -REGIO s.r.o., IČO 06356958, Palackého nám. 39, 380 01  Dačice I 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.11.2019 žádost o vydání společného povolení: 

"Novostavba rybníku na parc.č. 125/1 v k.ú. Nevcehle" podle projektové dokumentace z 

března 2019, zpracovatelem projektu je Karel Urbánek Dis., hlavní projektant Ing. Martin 

Růžička, CSc., Na Hradbách 35/1, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 72095989, č. ČKAIT 0101401 

- vodohospodářské stavby 

na pozemku parc. č. 111, 122, 123/1, 125/1, 128, 637, 638 v katastrálním území Nevcehle. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společného řízení. 

 

Popis a účel stavby: 

- Je navržen průtočný rybník na drobném vodním toku Nevcehleského potoku. Hráz rybníka je 

navržena zemní, sypaná, homogenní šířky v koruně 4 m. Návodní svah bude proveden ve sklonu 1:3 

a opevněn. Vzdušný svah bude ve sklonu 1:20,5 a ohumusován a oset travní směsí. Na rybníku bude 

zřízen bezpečnostní přeliv – opevněný průleh. Součástí stavby rybníka bude i zrušení ( zasypání) 

části otevřené vodoteče Nevcehelského potoka, jenž bude nově veden přes zátopu rybníka. 

- Plocha povodí nádrže je dle odborného výpočtu 2,51 km2. Délka hráze rybníka v koruně 76,50 m, 

šířka 4,00 m, maximální šířka v patě hráze je 24,50 m.  Kóta koruny hráze 596,00 m.n.m. Normální 

hladina nádrže rybníka je ve výše 595,20 m.n.m., maximální 595,70 m.n.m. Při normální hladině je 

zatopený objem 7 600 m3 a zatopená plocha 4 650 m2. 

 

 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 podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního 

řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

10. ledna 2020 (pátek) v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Telč, Na Sádkách 453. Konání veřejného ústního 

jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po 
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tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí 

(Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, úřední dny: Po a St 8 - 17). Žadatel podle § 87 odst. 2 

stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání 

byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na veřejném místě v místě stavby. 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, 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 územním rozhodnutím 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. 

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vlastislav Soukup 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

 

Toto oznámení bude doručeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského 

úřadu Telč a Obecního úřadu Nevcehle po dobu 30 dnů.  

 

Vyvěšeno:…………….. 

 

Sejmuto: ……………..     Razítko a podpis: …………….. 
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Příloha: 1x situační výkres 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (dodejky) 

AQUA -REGIO s.r.o., IDDS: 3ezpqpg 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 39, 380 01  Dačice I 

Petr Bělka, Masarykova č.p. 156, 517 50  Častolovice 

Mgr. Marta Bělková, Masarykova č.p. 156, 517 50  Častolovice 

Karel Hirš, Nevcehle č.p. 77, 588 62  Urbanov 

Obec Nevcehle, IDDS: v2cawg4 

 sídlo: Nevcehle č.p. 54, 588 62  Urbanov 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

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

  

dotčené správní úřady 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní 

Město 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  

Telč-Vnitřní Město 

 

Vzhledem k tomu, že jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jim v souladu s § 144 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhláškou. 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a k sousedním stavbám 

pozemky parc.č. 113, 120/1, 120/2,123/1, 123/2, 125/2, 127, 130/1, 130/2, 633, 634, 2744/1 vše k.ú. 

Nevcehle 






