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V E  Ř E J N Á   V Y H L A Š K A 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Obec Věžná, Věžná 25, 395 01  Věžná,  IČ  00476749 
kterou zastupuje firma 3e-projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01  Pelhřimov 

(dále jen "stavebník") dne 19.3.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: 

Kanalizace a ČOV Věžná 
 
na pozemku parc. č. 165/8, 165/10, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 718, 719, 720, 722, 893 v katastrálním 
území Brná, parc. č. 6/1, 6/23, 6/24, 6/25, 8/1, 9, 12/1, 75/1, 75/4, 75/5, 75/12, 587/12, 721/1, 721/6, 
734/1, 741/1, 743/1, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 775, 1052, 1054, 1056, 1058, 1065, 1077/1 v 
katastrálním území Věžná, parc. č. 1728, p. p. k. 75/7 v katastrálním území Vintířov. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno řízení. 

Popis stavby: 

Jedná se o gravitační splaškovou kanalizaci, zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních 
vod navrženou pro 250 EO. Veškeré odpadní vody budou kumulovány v čerpací jímce, odtud budou 
čerpány do objektu ČOV. Recipientem je Vintířovský potok. 

Stavební objekty: 

SO 01 – Čistírna odpadních vod – na pozemcích p.č. 767, 766, 761 v k.ú. Věžná 

a) mechanické předčištění 

b) biologické čištění 

c) dmychárna 

 d)  kalové hospodářství 

SO 02 – Splašková kanalizace celkové délky  2080 m 

větev „A“ – celková délka větve je 794,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích 
p.č. 767, 765, 763, 1077/1, 587/12, 12/1, 743/1, 6/23, 8/21, 9, 6/24, 1065, 1056, 1058, 75/12, 75/4, 75/5, 
1052 v k.ú. Věžná , p.č. 1728 (dle PK č. 75/7) v k.ú. Vintířov 

větev „A1“ – celková délka větve je 172,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250, na pozemcích p.č. 1058, 
1054, 75/1, 741/1, 721/6, 734/1 v k.ú. Věžná 

větev „A2“ – celková délka větve je 72,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemku p.,č. 734/1 
v k.ú. Věžná 

větev  „B“ – celková délka větve je 296,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 743/1, 
768, 763 v k.ú. Věžná 

větev  „B1“– celková délka větve je 69,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 721/1, 
743/1 v k.ú. Věžná 
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větev  „B2“– celková délka větve je 56,4 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 775, 
768 v k.ú. Věžná 

větev  „C“– celková délka větve je 202,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích 
p.č. 8761, 762, 763 v k.ú. Věžná, p.č. 165/8, 165/10, 689, 688, 690, 893, 720, 722 v k.ú. Brná 

větev  „D“– celková délka větve je 242 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemích p.č. 
6/1, 6/25 v k.ú. Věžná, .č.- 690, 718, 719, 893, 720, 722 v k.ú. Brná 

větev  „D1“– celková délka větve je 173,7 m, provedena z potrubí PVC  DN 250 , na pozemcích p.č. 683, 
686, 687, 718, 690 v k.ú. Brná 

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako vodoprávní úřad příslušný 
podle § 105 odst. 2 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 § 115 odst. 1 vodního 
zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska do 10 dnů od doručení a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od vyvěšení na úřední desce. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí a památkové péče 
Městského úřadu v Pacově, úřední dny pondělí a středa  8.00 - 17.00). 

Poučení: 
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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

otisk úředního razítka 
 

Ing. Michal Kačer 
zástupce vedoucího odboru ŽP a PP MěÚ Pacov 
  
 
 

 

 

Obdrží: 
navrhovatelé (zástupce stavebníka) 
3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IDDS: gwqdpxf  
  
ostatní účastníci 
oznámeno veřejnou vyhláškou 
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dotčené orgány státní správy 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: 
sf3iu8q 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, regionální 
kancelář Jihlava, třída Legionářů č.p. 4181/17, 586 01  Jihlava 1 
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, odbor výstavby, odbor životního prostředí a památkové péče 
Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj 
Obecní úřad Věžná, IDDS: jscauac 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IDDS: htkdzar 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, IDDS: ksab3eu 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení o zahájení řízení musí být zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Věžné, úřední 
desce Obecního úřadu Obrataň a úřední desce Městského úřadu Pacov po dobu 15-ti dnů. 
 
 
 
Zveřejněno dne : …………..  2014                                      Sejmuto dne: …………………. 2014 
 
Razítko, podpis orgánu, potvrzujícího zveřejnění a sejmutí tohoto oznámení 
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