
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor výstavby 
 

 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 

 

Spis č.: OV/14500/2015/Jd V Třebíči dne 01.02.2016 
Č.j.: OV 7249/16 - SPIS 14500/2015/Jd 

 

VYŘIZUJE: Ing. arch. Drahoslava Jourová 
TELEFON: 568 896 183 
E-MAIL: d.jourova@trebic.cz 
 
  

V e ř e j n á  v y h l á š k a  
 

O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 
 
Obec Kojetice, Kojetice č.p.131, 675 23  Kojetice na Moravě 
zastoupená na základě plné moci ze dne 22.09.2015 
HEP-energo, Majrov č.p.631, 664 11  Zbýšov u Brna 
 
podala dne 02.12.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  
 
Rozšíření sítě VO, kabelizace sítě VO směr koupaliště, Kojetice (dále jen „stavba“)  
 
na pozemku: stavební parcela číslo 73, pozemková parcela číslo 86/1, 86/2, stavební 
parcela číslo 90, 91/1, 91/2, pozemková parcela číslo 233/1, 233/5, 233/18, 233/19, 234, 
235, 236, 403/1, 403/17, 425 v katastrálním území Kojetice na Moravě. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno územní řízení.  
 
 
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a 
účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona od ústního jednání.  
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4 
stavebního zákona a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do  
 
15 dnů od doručení tohoto oznámení.  
 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Třebíč, 
odbor výstavby, úřední dny: Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.). 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený  
v ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 
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Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 
může v územním 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.  
Nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek, důkazů podle ustanovení § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 
"správní řád"), se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně se 
účastníci řízení upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky 
pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k 
tomu, aby mohli po uplynutí této lhůty v projednávané věci uplatnit další nové námitky či 
připomínky. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení se účastníkům řízení, jejichž okruh je stanoven 
podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona, oznamuje zahájení řízení 
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a podpůrně též podle ustanovení § 
144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Arch. Drahoslava Jourová 

úředník odboru výstavby 

 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení (k doručení jednotlivě): 
(podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a))   
(doporučeně do vlastních rukou) 
HEP-energo, Majrov č.p.631, 664 11  Zbýšov u Brna 
Datová schránka: 
Obec Kojetice, Kojetice č.p.131, 675 23  Kojetice na Moravě, DS: OVM, cw3ax5s 
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Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou vyhláškou: 
(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  
stavební parcela číslo 119, 156, 138, 80, 79, 166, 96, 135, pozemková parcela číslo 232/3, 
232/1, 233/3, 233/6, 238/9, 233/8, 81/3, 81/1, 81/2, 82/2, 82/3, 84/4, 84/2, 85/5, 85/3, 85/2, 
86/2, 86/5, 86/4, 86/3, 86/1, 434, 87/1, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/3 v katastrálním území 
Kojetice na Moravě 
 
Dotčené orgány (k doručení jednotlivě): 
(doporučeně) 
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p.104/55,  
674 01  Třebíč 1 
MěÚ Třebíč, ORÚP, odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č.p.104/55,  
674 01  Třebíč 1 
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01  Třebíč 1 
Datová schránka: 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p.180, Kožichovice,  
674 01  Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v 

 
 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne  ..........                                                                       Sejmuto dne  .......... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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