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VĚC: Dle rozdělovníku
VĚC: „Úprava Masarykova náměstí, Křižanov“ , SO 301 – dešťová kanalizace – prodloužení platnosti stavebního
povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Dne 6.5.2019 byla Městskému úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, doručena žádost od Městysu
Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČ: 00294616, o prodloužení platnosti stavebního povolení ze
dne 21.4.2017 č. j. ŽP/11655/2017-vrano/1907/2017 k vodnímu dílu s názvem – „Úprava Masarykova náměstí,
Křižanov“ , SO 301 – dešťová kanalizace, podle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a prodloužení
lhůty k dokončení stavby podle ustanovení § 118 odst. 1 stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Křižanov, p. č.: 2343/2, 2283/1, 2283/4, 2283/5, 2283/7.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon “), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona,
oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení k výše uvedené žádosti a ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, současně stanoví
lhůtu
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podklady týkající se předmětného řízení jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Velké Meziříčí, odboru životního
prostředí, v pracovní době městského úřadu (Po a St od 8,00 – 17,00 hodin, v ostatní dny od 8,00 – 13,00 hodin),
v jiném termínu na základě dohody.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
1. Úřední deska
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

2.

Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyvěšeno:
Sejmuto:

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí
Rozdělovník:
a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona:
- Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona:
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno
- E. ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s. r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a
tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí takto:
v k. ú. Křižanov, p. č.: st. 13, st. 14, st. 16, st. 17, st. 18/1, st. 18/2, st. 20/1, st. 20/2, st. 20/3, st. 21, st. 23/1, st. 24, st.
25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30, st. 31, st. 32, st. 34, st. 35, st. 36, st. 37/1, st. 37/2, st. 38/1, st. 38/2, st. 39, st. 40,
st. 41/1, st. 41/2, st. 42, st. 43/1, st. 43/2, st. 44/1, st. 44/2, st. 45/2, st. 46, st. 47, st. 48, st. 49/3, st. 271, st. 301, 18/2,
21, 24, 2290/3, 2290/4, 2356.
b) dotčené orgány (doporučeně):
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 34 Žďár nad
Sázavou
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Police České republiky KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA, odbor služby dopravní policie,
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor
životního prostředí:
- Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Úřad Městysu Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov - 2x

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 13.05.2019 11:52:34 +02:00
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