
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor výstavby 
 

 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 
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VYŘIZUJE: Ing. Jaroslav Vošmera, Ph.D. 
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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  
 
Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, 
IČ: 04669207 

podala dne 01.06.2021 žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění staveb:  
- „Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“; 

pod č. j.: 44492/2021 

- „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení “Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany““; 

pod č. j.: 44493/2021 

- „Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR Slavětice“; 

pod č. j.: 44495/2021 

- „Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU“; pod č. j.: 44496/2021 

- „Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“; 

pod č. j.: 44498/2021 

- „Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“; pod č. j.: 44500/2021 

- „Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“; 

pod č. j.: 44502/2021 

- „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“; 

pod č. j.: 44505/2021 

- „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“; 

pod č. j.: 44507/2021 

- „Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického 

potoka“; pod č. j.: 44510/2021 

- „Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU“; 

pod č. j.: 44512/2021 

Téhož dne podal žadatel u Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby také žádosti o vydání 
rozhodnutí o ochranném pásmu pro stavby: 

- „Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“; 

pod č. j.: 44499/2021 

- „Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“; pod č. j.: 44501/2021 

- „Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“; 

pod č. j.: 44504/2021 

- „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“; 

pod č. j.: 44506/2021 

- „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“; 

pod č. j.: 44508/2021 
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- „Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického 

potoka“; pod č. j.: 44511/2021 

 

Zároveň žadatel podal dne 01.06.2021 u Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby, žádost o 
spojení projednání všech shora specifikovaných žádostí o vydání rozhodnutí o umístění 
staveb, se žádostmi o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pro stavby, v jednom 
společném územním řízení podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), usnesením ze dne 10.06.2021 
pod č.j.: OV 46415/21 - SPIS 7229/2021/Pec rozhodl o spojení do jednoho společného 
územního řízení pod číslem spisu OV/7229/2021.  

 

„Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 60/5 - ostatní plocha, 191 - ostatní plocha, 60/2 - 
trvalý travní porost, 60/14 - trvalý travní porost, 59 - vodní plocha, 60/3 - ostatní plocha, 70/6 
- vodní plocha, 60/13 - ostatní plocha, 58/3 - trvalý travní porost, 57 - trvalý travní porost, 
58/2 - trvalý travní porost, v katastrálním území Lipňany u Skryjí, stavební parcela číslo 39 - 
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lipňany u Skryjí  

na pozemcích (dočasný zábor): 58/1 - trvalý travní porost, 70/1 - trvalý travní porost, 69 - 
trvalý travní porost, 60/16 - trvalý travní porost, 60/15 - trvalý travní porost, 152/2 - orná půda 
v katastrálním území Lipňany u Skryjí 

„Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany““ 
Trvalý zábor – výstavbová plocha NJZ EDU  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/1 - orná půda, 109/6 - orná půda, 109/7 - orná 
půda, 109/8 - orná půda, 109/9 - orná půda, 109/10 - orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 
- orná půda, 109/22 - orná půda, 341/52 - ostatní plocha, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - 
ostatní plocha v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, pozemková parcela číslo 140 - 
ostatní plocha, 142/1 - orná půda, 142/3 - orná půda, 142/4 - orná půda, 142/8 - orná půda, 
142/10 - orná půda, 142/11 - orná půda, 142/12 - orná půda, 142/31 - orná půda, 142/32 - 
orná půda, 142/33 - orná půda, 142/34 - orná půda, 142/35 - orná půda, 142/36 - orná půda, 
142/37 - orná půda, 142/39 - orná půda, 142/40 - orná půda, 142/42 - orná půda, 142/43 - 
orná půda, 142/44 - orná půda, 142/45 - orná půda, 142/46 - orná půda, 142/47 - orná půda, 
142/48 - orná půda, 142/49 - orná půda, 142/50 - orná půda, 142/51 - orná půda, 142/52 - 
orná půda, 142/53 - orná půda, 142/54 - orná půda, 142/55 - orná půda, 142/56 - orná půda, 
142/57 - orná půda, 142/58 - orná půda, 142/59 - orná půda, 142/60 - orná půda, 142/61 - 
orná půda, 142/62 - orná půda, 142/63 - orná půda, 142/64 - orná půda, 142/65 - orná půda, 
142/66 - orná půda, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 142/69 - orná půda, 142/70 - 
orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 - orná půda, 142/74 - orná půda, 
142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 142/78 - orná půda, 142/79 - 
orná půda, 142/80 - orná půda, 142/81 - orná půda, 142/82 - orná půda, 142/83 - orná půda, 
142/84 - orná půda, 142/91 - orná půda, 143/5 - orná půda, 143/21 - ostatní plocha, 143/45 - 
orná půda, 143/46 - orná půda, 143/47 - orná půda, 143/48 - orná půda, 143/49 - orná půda, 
143/50 - orná půda, 143/51 - orná půda, 143/52 - orná půda, 143/53 - orná půda, 143/54 - 
orná půda, 143/55 - orná půda, 143/56 - orná půda, 143/57 - orná půda, 143/58 - orná půda, 
143/59 - orná půda, 143/61 - orná půda, 143/62 - orná půda, 143/63 - orná půda, 143/64 - 
orná půda, 143/65 - orná půda, 143/69 - orná půda, 143/70 orná půda, 143/71 orná půda, 
143/72 orná půda, 143/73 orná půda, 143/74 - orná půda, 143/75 - orná půda, 143/76 - orná 
půda, 143/77 - orná půda, 182/4 - ostatní plocha, 182/5 - ostatní plocha, 182/6 - ostatní 
plocha, 182/7 - ostatní plocha, 182/8 - ostatní plocha, 182/9 - ostatní plocha, 182/12 - ostatní 
plocha, 182/13 - ostatní plocha, 182/14 - ostatní plocha, 182/16 - ostatní plocha, 182/17 - 
ostatní plocha, 182/18 - ostatní plocha, 182/19 - ostatní plocha, 186 - ostatní plocha, 
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v katastrálním území Lipňany u Skryjí, pozemková parcela číslo 151 - orná půda 
v katastrálním území Slavětice 

Dočasný zábor – výstavbová plocha NJZ EDU určená k následné rekultivaci po výstavbě 
pozemková parcela číslo 143/63 - Orná půda v katastrálním území Lipňany u Skryjí 

Trvalý zábor – plocha určená pro pojistné a retenční nádrže  
stavební parcela číslo 15 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lipňany 
u Skryjí, pozemková parcela číslo 142/5 - orná půda, 142/6 - orná půda, 142/8 - orná půda, 
142/11 - orná půda, 143/32 - orná půda, 143/33 - orná půda, 143/34 - orná půda, 143/35 - 
orná půda, 143/36 - trvalý travní porost, 143/37 - orná půda, 143/38 - orná půda, 143/39 - 
orná půda, 143/40 - orná půda, 143/41 - zahrada, 143/42 - ostatní plocha, 143/43 - ostatní 
plocha, 143/44 - orná půda, 143/45 - orná půda, 143/51 - orná půda, 143/52 - orná půda, 
143/53 - orná půda, 143/54 - orná půda, 143/60 - orná půda, 143/61 - orná půda, 143/62 - 
orná půda, 182/5 - ostatní plocha v katastrálním území Lipňany u Skryjí 

Dočasný zábor – plocha zařízení staveniště NJZ EDU určená k následné rekultivaci 
po výstavbě  
pozemková parcela číslo 341/44 - ostatní plocha, 341/52 - ostatní plocha v katastrálním 
území Skryje nad Jihlavou, pozemková parcela číslo 61/9 - trvalý travní porost, 61/12 - 
ostatní plocha, 61/14 - trvalý travní porost, 66/12 - orná půda, 66/14 - ostatní plocha, 66/23 - 
orná půda, 129 - orná půda, 130/1 - ostatní plocha, 130/3 - orná půda, 134/3 - orná půda, 
134/4 - orná půda, 134/5 - orná půda, 134/6 - orná půda, 134/7 - orná půda, 134/8 - orná 
půda, 134/9 - orná půda, 134/10 - orná půda, 134/11 - orná půda, 134/12 - orná půda, 
134/14 - orná půda, 134/16 - orná půda, 134/21 - orná půda, 134/22 - orná půda, 134/23 - 
orná půda, 134/24 - orná půda, 134/25 - orná půda, 134/26 - orná půda, 134/27 - orná půda, 
138/1 - ovocný sad, 138/2 - zahrada, 142/9 - orná půda, 142/14 - orná půda, 142/16 - orná 
půda, 142/17 - orná půda, 142/18 - orná půda, 142/23 - orná půda, 142/24 - orná půda, 
142/25 - orná půda, 142/26 - orná půda, 142/27 - orná půda, 142/28 - orná půda, 142/29 - 
orná půda, 142/30 - orná půda, 143/5 - orná půda, 143/21 - ostatní plocha, 143/46 - orná 
půda, 143/47 - orná půda, 143/48 - orná půda, 143/49 - orná půda, 143/50 - orná půda, 
143/63 - orná půda, 182/2 - ostatní plocha, 182/10 - ostatní plocha, 182/15 - ostatní plocha 
v katastrálním území Lipňany u Skryjí, pozemková parcela číslo 205/1 - orná půda, 205/3 - 
orná půda, 205/4 - orná půda, 205/6 - orná půda, 205/7 - orná půda, 207 - orná půda, 208 - 
orná půda, 209 - orná půda, 211 - orná půda, 212/1 - orná půda, 212/2 - orná půda, 212/3 - 
orná půda, 212/5 - orná půda, 212/6 - orná půda, 218 - orná půda, 220 - orná půda, 221 - 
orná půda, 222 - orná půda, 226 - orná půda, 227/2 - orná půda, 228 - orná půda, 229 - orná 
půda, 230 - orná půda, 231 - orná půda, 232 - orná půda, 233 - orná půda, 240/4 - orná 
půda, 240/22 - orná půda, 240/33 - orná půda, 240/34 - ostatní plocha, 249 - orná půda, 250 
- orná půda, 251/1 - orná půda, 251/2 - orná půda, 251/4 - orná půda, 251/7 - orná půda, 
251/8 - orná půda, 251/9 - orná půda, 251/10 - orná půda, 251/11 - orná půda, 251/12 - orná 
půda, 251/13 - orná půda, 251/14 - orná půda, 251/15 - orná půda, 251/16 - orná půda, 
251/17 - orná půda, 251/27 - orná půda, 251/28 - orná půda, 251/30 - orná půda, 251/31 - 
orná půda, 251/32 - orná půda, 252 - orná půda, 253 - orná půda, 261/4 - orná půda, 261/5 - 
orná půda, 269 - orná půda, 337 - orná půda, 338 - orná půda, 339 - orná půda, 340 - orná 
půda, 341 - orná půda, 344 - orná půda, 345 - orná půda, 346 - orná půda, 347 - orná půda, 
348 - vodní plocha, 360 - orná půda, 383 - orná půda, 384 - orná půda, 385 - orná půda, 
1520 - ostatní plocha v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan 

Ochranné pásmo na pozemcích mimo výstavbovou plochu NJZ EDU 
pozemková parcela číslo 109/13 - orná půda, 341/6 - orná půda, 341/7 - ostatní plocha, 
341/26 - ostatní plocha, 375/1 - ostatní plocha, 375/2 – ostatní plocha, 376/5 – ostatní 
plocha, 418 – ostatní plocha v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, pozemková parcela 
číslo 142/30 – orná půda, 142/38 – orná půda, 142/89 – orná půda, 142/92 – orná půda, 
142/93 - orná půda, 142/94 - orná půda, 142/95 - orná půda, 142/96 - orná půda, 142/97 - 
orná půda, 142/102 - orná půda, 143/44 – orná půda v katastrálním území Lipňany u Skryjí, 
pozemková parcela číslo 155/2 – orná půda, 236/1 – orná půda, 640 – ostatní plocha 
v katastrálním území Slavětice 
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„Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR Slavětice“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 118 - orná půda, 119/1 - orná půda, 119/2 - orná 
půda, 123/2 - ostatní plocha, 144/4 - ostatní plocha, 145/5 - orná půda, 145/8 - ostatní 
plocha, 145/13 - orná půda, 148/1 - orná půda, 148/3 - ostatní plocha, 148/12 - orná půda, 
148/13 - orná půda, 148/14 - orná půda, 151 - orná půda, 155/1 - orná půda, 155/2 - orná 
půda, 155/3 - orná půda, 155/4 - orná půda, 155/8 - orná půda, 156 - orná půda, 157/1 - orná 
půda, 157/2 - orná půda, 158 - orná půda, 159 - orná půda, 160 - orná půda, 161/3 - ostatní 
plocha, 619/4 - ostatní plocha, 631/1 - orná půda, 632 - ostatní plocha, 644 - orná půda, 645 
- orná půda, 735/1 - orná půda, 735/2 - ostatní plocha, 763/2 - ostatní plocha, 763/3 - ostatní 
plocha v katastrálním území Slavětice, 142/58 - orná půda, 142/59 - orná půda, 142/60 - 
orná půda, 142/61 - orná půda, 142/62 - orná půda, 142/63 - orná půda, 142/64 - orná půda, 
142/65 - orná půda, 142/67 - orná půda v katastrálním území Lipňany u Skryjí, 109/1 - orná 
půda, 109/6 - orná půda, 109/7 - orná půda, 109/8 - orná půda, 109/9 - orná půda, 109/10 - 
orná půda, 109/22 - orná půda v katastrálním území Skryje nad Jihlavou  

"Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU"  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/1 - orná půda, 109/6 - orná půda, 109/10 - orná 
půda, 109/22 - orná půda, 124/27 - orná půda, 124/39 - orná půda, 125/2 - orná půda, 126 - 
orná půda, 127 - orná půda, 130 - orná půda, 132 - orná půda, 133 - orná půda, 161 - orná 
půda, 168 - orná půda, 376/5 - ostatní plocha, 170/5 - orná půda, 386/3 - ostatní plocha, 387 
- orná půda, 166 - orná půda, 167 - orná půda v katastrálním území Skryje nad Jihlavou  

dočasný zábor: na pozemku 124/37 - orná půda v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

„Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/6 - orná půda, 376/5 - ostatní plocha, 143/8 - 
orná půda, 421 - orná půda, 143/9 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/36 - orná půda, 
140/1 - orná půda, 147/6 - trvalý travní porost, 147/8 - trvalý travní porost, 147/4 - ostatní 
plocha, 396/3 - orná půda, 183 - ostatní plocha, 181/25 - zahrada, 181/24 - orná půda, 185 - 
orná půda, 181/15 - orná půda, 181/19 - orná půda, 181/30 - orná půda, 181/28 - orná půda, 
193/2 - ostatní plocha, 197 - orná půda, 400 - orná půda, 195 - orná půda, 196 - orná půda, 
193/3 - ostatní plocha, 181/29 - orná půda, 181/10 - orná půda, 241/13 - lesní pozemek, 
367/1 - ostatní plocha, 403 - ostatní plocha, 259/1 - trvalý travní porost, 241/29 - lesní 
pozemek, 241/31 - ostatní plocha, 241/43 - lesní pozemek v katastrálním území Skryje 
nad Jihlavou, 771 - ostatní plocha v katastrálním území Dukovany 

dočasný zábor: na pozemcích pozemková parcela číslo 140/15 - trvalý travní porost, 140/31 
- trvalý travní porost, 147/5 - trvalý travní porost, 146/2 - trvalý travní porost, 396/4 - ostatní 
plocha,  184 - orná půda, 181/23 - orná půda, 241/28 - lesní pozemek, 241/45 - lesní 
pozemek, 241/44 - lesní pozemek, 241/41 - lesní pozemek, 241/40 - lesní pozemek, 241/38 - 
lesní pozemek, 241/37 - lesní pozemek, 241/25 - lesní pozemek, 241/24 - lesní pozemek, 
241/15 - ostatní plocha, 241/7 - ostatní plocha, 429/3 - vodní plocha, 241/14 - ostatní plocha, 
426/4 - vodní plocha, 251 - orná půda, 252 - ostatní plocha, 426/3 - vodní plocha v 
katastrálním území Skryje nad Jihlavou, 586/8 - ostatní plocha, 586/4 - lesní pozemek, 751/3 
- vodní plocha, 753/14 - vodní plocha v katastrálním území Dukovany  

„Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná 
půda, 140/31 - trvalý travní porost, 140/15 -  trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - 
orná půda, 140/32 - trvalý travní porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - 
zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 367/2 - ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/4 
- ostatní plocha, 2/13 - orná půda, 2/14 - orná půda, 2/17 - zahrada, 283/1 - orná půda, 
241/46 - lesní pozemek, 256/8 - ostatní plocha, 282 - orná půda, 286/1 - orná půda, 281 - 
orná půda, 284 - orná půda, 296/3 - orná půda, 296/10 - orná půda, 280/2 - ostatní plocha, 
290 - orná půda, 291 - orná půda, 324/9 - lesní pozemek, 369/2 - ostatní plocha, 275/8 - 
lesní pozemek, 275/9 - lesní pozemek, 430/6 - vodní plocha, 404 - ostatní plocha, 429/2 - 
Vodní plocha v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, pozemková parcela číslo 766/2 - 
lesní pozemek, 751/2 - vodní plocha, 586/7 - ostatní plocha, 586/16 - lesní pozemek, 771 - 
ostatní plocha, 586/5 - vodní plocha, 753/14 - vodní plocha v katastrálním území Dukovany.  
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dočasný zábor: na pozemcích 241/42 - lesní pozemek, 432/1 - ostatní plocha, 325/2 - lesní 
pozemek, 72/1 - ostatní plocha, 369/1 - ostatní plocha, 405/2 - ostatní plocha v katastrálním 
území Skryje nad Jihlavou, 766/3 - lesní pozemek, 766/4 - lesní pozemek, 586/17 - lesní 
pozemek, v katastrálním území Dukovany 

„Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná 
půda, 140/15 - trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/32 - trvalý 
travní porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 
367/2 - ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/10 - ostatní plocha, 2/17 - 
zahrada v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

dočasný zábor: na pozemcích 140/31 - trvalý travní porost, 2/1 - ostatní plocha, 2/2 - vodní 
plocha v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
na pozemcích: pozemková parcela 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná půda, 
140/15 - trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/32 - trvalý travní 
porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 367/2 
- ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/10 - ostatní plocha, 2/2 - vodní 
plocha, 2/17 - zahrada v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

dočasný zábor na pozemcích: 140/31 - trvalý travní porost, 2/1 - ostatní plocha 
v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 143/37 - orná půda, 143/34 - orná půda, 152/2 - 
orná půda, 60/2 - trvalý travní porost v katastrálním území Lipňany u Skryjí 

dočasný zábor: na pozemcích 60/5 - ostatní plocha, 143/36 - trvalý travní porost, 191 - 
ostatní plocha v katastrálním území Lipňany u Skryjí 

„Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického 
potoka“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 211 - orná půda, 336/1 - ostatní plocha, 197 - orná 
půda, 196 - orná půda, 200/5 - orná půda, 302/1 - ostatní plocha, 177 - orná půda, 317/2 - 
ostatní plocha, 109/12 - orná půda, 182 - orná půda, 109/21 - orná půda, 109/22 - orná půda, 
379/1 - ostatní plocha, 379/8 - ostatní plocha v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan 

dočasný zábor: na pozemku 316 - orná půda v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan 

„Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU“ 
na pozemcích: pozemková parcela číslo 134/3 - orná půda, 130/3 - orná půda, 134/24 - orná 
půda, 130/1 - ostatní plocha, 66/12 - orná půda, 66/23 - orná půda, 61/14 - trvalý travní 
porost, 134/23 - orná půda, 134/22 - orná půda, 134/21 - orná půda, 134/12 - orná půda, 
134/11 - orná půda, 134/10 - orná půda, 134/9 - orná půda, 134/8 - orná půda, 134/7 - orná 
půda, 134/4 - orná půda, 134/5 - orná půda, 134/6 - orná půda v katastrálním území Lipňany 
u Skryjí, 337 - orná půda, 205/1 - orná půda, 338 - orná půda, 207 - orná půda, 208 - orná 
půda, 209 - orná půda, 205/3 - orná půda, 211 - orná půda, 339 - orná půda, 383 - orná 
půda, 232 - orná půda, 345 - orná půda, 233 - orná půda, 251/17 - orná půda, 212/1 - orná 
půda, 212/2 - orná půda, 212/3 - orná půda, 340 - orná půda, 218 - orná půda, 341 - orná 
půda, 220 - orná půda, 221 - orná půda, 251/2 - orná půda, 251/8 - orná půda, 226 - orná 
půda v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan 

a žádosti o vydání územních rozhodnutí o ochranných pásmech pro stavby:  

„Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“  
na pozemcích: pozemková parcela 109/6 - orná půda, 376/5 - ostatní plocha, 143/8 - orná 
půda, 421 - orná půda, 143/9 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/36 - orná půda, 140/1 - 
orná půda, 147/6 - trvalý travní porost, 147/5 - trvalý travní porost, 147/8 - trvalý travní 
porost, 147/4 - ostatní plocha, 396/3 - orná půda, 183 - ostatní plocha, 181/25 - zahrada, 
181/24 - orná půda, 185 - orná půda, 181/15 - orná půda, 181/19 - orná půda, 181/30 - orná 
půda, 181/28 - orná půda, 193/2 - ostatní plocha, 197 - orná půda, 400 - orná půda, 195 - 
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orná půda, 193/3 - ostatní plocha, 181/29 - orná půda, 181/10 - orná půda, 241/13 - lesní 
pozemek, 367/1 - ostatní plocha, 403 - ostatní plocha, 259/1 - trvalý travní porost, 241/8 - 
lesní pozemek, 241/29 - lesní pozemek, 241/34 - ostatní plocha, 241/31 - ostatní plocha, 
241/43 - lesní pozemek, 241/36 - lesní pozemek v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, 
771 - ostatní plocha, 586/8 - ostatní plocha, 586/4 - lesní pozemek v katastrálním území 
Dukovany 

„Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná 
půda, 140/31 - trvalý travní porost, 140/15 - trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - 
orná půda, 140/32 - trvalý travní porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - 
zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 367/2 - ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/4 
- ostatní plocha, 2/13 - orná půda, 2/14 - orná půda, 2/17 - zahrada, 283/1 - orná půda, 282 - 
orná půda, 281 - orná půda, 284 - orná půda, 286/1 - orná půda, 296/3 - orná půda, 296/10 - 
orná půda, 280/2 - ostatní plocha, 290 - orná půda, 291 - orná půda, 369/2 - ostatní plocha, 
241/46 - lesní pozemek, 275/8 - lesní pozemek, 275/9 - lesní pozemek, 430/6 - vodní plocha, 
324/9 - lesní pozemek, 404 - ostatní plocha, 256/4 - ostatní plocha, 256/8 - ostatní plocha, 
429/2 - vodní plocha v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, pozemková parcela číslo 
751/2 - vodní plocha, 766/4 - lesní pozemek,  586/7 - ostatní plocha, 586/16 - lesní pozemek, 
766/1 - lesní pozemek, 766/2 - lesní pozemek, 766/3 - lesní pozemek, 771 - ostatní plocha, 
586/6 - lesní pozemek, 586/5 - vodní plocha, 753/14 - vodní plocha v katastrálním území 
Dukovany, stavební parcela číslo 527 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Dukovany 

„Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná 
půda, 140/15 - trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/32 - trvalý 
travní porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 
367/2 - ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/10 - ostatní plocha, 2/2 - vodní 
plocha, 2/17 - zahrada v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
na pozemcích: pozemková parcela 109/6 - orná půda, 143/8 - orná půda, 421 - orná půda, 
140/15 - trvalý travní porost, 140/22 - orná půda, 140/27 - orná půda, 140/32 - trvalý travní 
porost, 376/5 - ostatní plocha, 140/7 - orná půda, 140/9 - zahrada, 2/9 - ostatní plocha, 367/2 
- ostatní plocha, 2/6 - ostatní plocha, 2/7 - orná půda, 2/10 - ostatní plocha, 2/2 - vodní 
plocha, 2/17 - zahrada v katastrálním území Skryje nad Jihlavou 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 143/37 - orná půda, 143/34 - orná půda, 152/2 - 
orná půda, 60/2 - trvalý travní porost, 191 - ostatní plocha v katastrálním území Lipňany 
u Skryjí 

„Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického 
potoka“  
na pozemcích: pozemková parcela číslo 211 - orná půda, 336/1 - ostatní plocha, 197 - orná 
půda, 196 - orná půda, 200/5 - orná půda, 302/1 - ostatní plocha, 177 - orná půda, 317/2 - 
ostatní plocha, 109/12 - orná půda, 182 - orná půda, 109/21 - orná půda, 109/22 - orná půda, 
379/1 - ostatní plocha, 379/8 - ostatní plocha v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu 
§ 3 písm. g) ve spojení s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).  

Na toto řízení se dále vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „liniový zákon“), jelikož se jedná o stavbu související s energetickou 
infrastrukturou ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 tohoto zákona. 
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Stavba „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany““ 
je dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon“) stavbou výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více a zároveň je také stavbou energetické 
infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. b) liniového zákona.  Předmětné stavby 
jsou ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona stavbami souvisejícími se 
stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s 
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy sloužící pro 
její zřízení a provozování a zároveň jsou také stavbami souvisejícími s energetickou 
infrastrukturou ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 liniového zákona.   

Součástí řízení je i žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu 
ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).  

Informace o záměru podle § 9b odst. 1 zákona o EIA: jedná se o záměr podléhající 
posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky.  

Pro záměr: “Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“, vydalo Ministerstvo životního prostředí 
podle § 9a odst. 1 zákona o EIA závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí pod č.j.: MZP/2019/710/7762 dne 30.08.2019. Veškeré související 
dokumenty zveřejňované ve smyslu §16 zákona o EIA jsou k dispozici na internetové 
adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469 

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím územním řízení vydáno územní 
rozhodnutí s platností 5 let ode dne nabytí právní moci. Územním rozhodnutím stavební úřad 
schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky pro jeho realizaci, stanoví podmínky pro využití 
a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou 
přípravu stavby.  
Vydání pravomocného územního rozhodnutí v navazujícím řízení je předpokladem pro 
možnost podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu, jež je předmětem 
územního řízení. 

Součástí tohoto oznámení jsou žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 
žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu a žádost o spojení projednání žádostí 
o vydání rozhodnutí o umístění staveb se žádostí o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
pro stavby v jednom společném územním řízení. 

 
Popis a účel staveb:  
„Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu. Stavba „Odvod srážkových vod z NJZ EDU 
Lipňanským potokem vč. jejich retence“ se sestává z následujících stavebních objektů:  
• Zkapacitnění a zpevnění koryta Lipňanského potoka 
• Horní nádrž - suchá nádrž (poldr) 
• Dolní nádrž 
• Revitalizace stávajících tůněk 
• Vybudování nových tůněk 
• Kamenná zídka pro plazy 
• Zemní hrázka 

Účel stavby: Účelem stavby je retence zvýšeného přítoku srážkových vod do Lipňanského 
potoka v důsledku realizace NJZ EDU. Vznikem NJZ EDU dojde k nárůstu zpevněných ploch 
nad Lipňanským potokem, a tudíž k zvýšení odtokového součinitele z ploch, které budou 
tvořit areál NJZ EDU. Součástí stavby bude úprava části údolní nivy Lipňanského potoka vč. 
revitalizace tůní. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení a provozování. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
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Zkapacitnění a zpevnění koryta Lipňanského potoka 
Zkapacitnění a zpevnění koryta stávající vodoteče bude provedeno v horní částí toku 
vedeném v potoční nivě. Jedná se o úsek od místa napojení na výustní objekt koncového 
kanalizačního sběrače dešťových vod DN 1400, který je součástí související stavby 
„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka", až po místo zaústění 
potoka do Horní nádrže – suché nádrže (poldru). 

V rámci tohoto objektu je dále uvažováno prodloužit koryto Lipňanského potoka až 
k vtokovému objektu spodní výpusti Horní nádrže tzn., že koryto potoka bude nově vedeno i 
prostorem suché nádrže. Úprava v tomto úseku bude realizována po vypuštění a odbahnění 
nádrže. 

V počátečním úseku trasy v prostoru Horní nádrže délky cca 80,0 m je s ohledem 
na spádové poměry a konfiguraci dna nádrže navržen profil koryta ve tvaru široké mělké 
misky š. 11,0 m. Před vtokovým objektem spodní výpusti bude koryto zpevněno kamennou 
dlažbou do betonu v délce cca 7,5 m. V navazující části až po zaústění stávajícího potoka 
do prostoru Horní nádrže v délce cca 61 m se navrhuje koryto lichoběžníkové profilu s šířkou 
ve dně 2,0 m, se sklony svahů 1:2 a s opevněním dna i svahů přírodě blízkým způsobem. 
Návrhová hloubka koryta v tomto úseku bude s ohledem na podélný sklon 3,3 % cca 0,4 m. 
V podélném směru bude koryto zpevněno kamennými prahy z lomového kamene do betonu 
ve vzdálenosti cca 15-20 m. 

Zkapacitnění a zpevnění stávajícího koryta v prostoru potoční nivy bude provedeno v úseku 
od místa zaústění potoka do Horní nádrže – suché nádrže (poldru) až po napojení na vývar 
výustního objektu koncového kanalizačního sběrače dešťových vod DN 1400. Délka úpravy 
je cca 191 m. Hlavní koryto je navrženo lichoběžníkovitého profilu s šířkou ve dně 2,0 m a se 
sklony svahů 1:2 resp. 1:1,5 v koncovém úseku pod výustním objektem. Zpevnění koryta 
bude provedeno přírodně blízkým způsobem. V podélném profilu bude koryto zpevněno 
kamennými prahy z lomového kamene do betonu ve vzdálenosti cca 15-20 m. 

Horní nádrž – suchá nádrž (poldr) 
Předmětem stavebního objektu Horní nádrž – suchá nádrž (poldr) je využití stávající Horní 
nádrže na Lipňanském potoce jako suchou nádrž (poldr) za účelem transformace povodňové 
vlny s cílem nepřekročení stávajícího průtoku ve vodním korytě Lipňanského potoka pod 
nádrží z důvodu plánované výstavby NJZ EDU. S ohledem na normové požadavky 
převýšení hráze nad maximální hladinou a dorovnání současné různorodé výšky koruny 
hráze (360,29 - 360,58 m n. m.) se navrhuje navýšení, resp. dorovnání koruny hráze 
na úroveň 360,60 m n. m. Zachováním šířky koruny hráze 3 m bude navýšením, resp. 
dorovnáním výšky koruny hráze nutné dosypat i vzdušní líc hráze se zachováním sklonu 1:2.  

Bude provedeno snížení přelivné hrany na úroveň 359,37 m n. m. Délka přelivné hrany bude 
zachována dle stávajícího stavu, tzn. 5,1 m. Nový betonový přelivný práh bude osazen 
v požadované výškové úrovni přelivné hrany (359,37 m n. m.) a zapuštěn min. 1 m do tělesa 
hráze. Po osazení betonového prahu bude provedena obnova návodního líce a kamenného 
skluzu.  

Stávající vtokový objekt bude odbourán. Nový vtokový objekt bude sestávat z čelní 
železobetonové stěny, do které bude zasazeno potrubí spodní výpusti.  

Dolní nádrž 
S ohledem na normové požadavky převýšení hráze nad maximální hladinou (Hmax) a 
dorovnání současné různorodé výšky koruny hráze (354,86-355,33 m n. m.) se navrhuje 
navýšení, resp. dorovnání koruny hráze na úroveň 355,30 m n. m. Po vypuštění Dolní 
nádrže bude provedeno její odbahnění. 

Revitalizace stávajících tůněk 
Bude provedena obnova soustavy stávajících tůní situovaných v prostoru mokřadu pod hrází 
Dolní nádrže. Jedná se o tři tůně o ploše cca 120 m2, 180 m2 a 240 m2. 

Vybudování nových tůněk 
Pod hrází Dolní nádrže v prostoru pod stávajícími tůněmi bude realizována soustava tří 
nových tůní s proměnlivou hloubkou členitého charakteru jako kompenzační opatření 
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pro obojživelníky. Tůně se navrhují o ploše cca 170 m2, 150 m2 a 100 m2. Tůně budou 
přírodě blízkého tvaru s pozvolným dnem o hloubce 0,4-0,8 m. U největší z tůní se uvažuje s 
modelací dna až do hloubky 1,5 m, aby bylo zajištěno nezamrzání vody v nejhlubší části 
tůně. 

Kamenná zídka pro plazy 
Jako kompenzační opatření pro plazy bude, při okraji předmětné plochy na jižně 
orientovaném svahu nad korytem vedeným od bezpečnostního přepadu Dolní nádrže, 
zřízena kamenná zídka pro plazy. Plošná výměra skládané kamenné zídky se uvažuje cca 
45 m2. 

Zemní hrázka 
Zemní ochranná hrázka bude vybudována v údolní nivě Lipňanského potoka pod hrází Dolní 
nádrže při okraji zájmové plochy pro zvýšení ochrany zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků proti rozlivu Lipňanského potoka při vyšších průtocích. Ochranný val délky 135 m 
se uvažuje ve formě zemního tělesa o výšce cca 0,5 m, se sklony svahů 1:1,5, s šířkou 
v koruně 1,0 m a s opevněním návodního svahu kamennou rovnaninou. Koruna a vzdušní 
svah hrázky budou ohumusovány a zatravněny. 

Vybudováním hrázky bude zároveň provedena úprava směrového vedení vodního toku 
pod Dolní nádrží (v místě soutoku koryta od spodní výpusti a koryta bezpečnostního 
přepadu). Hrázka bude zavázána do pravého břehu (svahu) odpadního koryta 
bezpečnostního přepadu. 

„Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“  

Druh stavby: Nová, trvalá, s výjimkou staveb zařízení staveniště, které budou dočasné 

Účel stavby: Účelem souboru staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj 
v lokalitě Dukovany“ je realizace výrobny elektřiny o čistém elektrickém výkonu do 2400 MWe 
s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy vč. 
dočasného zařízení staveniště pro výstavbu. 

Členění souboru staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ 

Rozdělení souboru staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě 
Dukovany“ (NJZ EDU) na jednotlivé funkční skupiny a stavby představuje popis obvyklého 
objektového uspořádání jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem a uvažovaných 
výkonových alternativ s tím, že uvedený výčet staveb a stavebních objektů není taxativní, ale 
příkladný. Jedná se o výčet hlavních staveb a stavebních objektů, ne všechny uvedené 
stavební objekty budou nutně součástí konkrétního projektového řešení a jejich projektové 
řešení (včetně rozmístění zařízení v nich) bude upřesněno ve fázi stavebního řízení jako 
součást projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Pro potřeby zpracování dokumentací ke stavebnímu povolení a 
vydávání stavebních povolení mohou být na základě konkrétního projektového řešení a 
plánu organizace výstavby povolovány stavby a stavební objekty z různých funkčních skupin 
společně, stavby mohou být etapizovány a členění stavebních objektů může být upraveno.  

Funkční skupina č. 1 – Výstavba zařízení staveniště NJZ EDU 

Účelem této skupiny staveb je uvolnění a příprava plochy zařízení staveniště NJZ EDU vč. 
vybudování staveb a objektů nezbytných k realizaci NJZ EDU. Pro potřeby dodavatele NJZ 
EDU je nutno v rámci zařízení staveniště vybudovat celou řadu objektů. V závislosti na 
konkrétním projektovém řešení a plánu organizace výstavby mohou být tyto objekty 
budovány nejenom na plochách zařízení staveniště, ale i na výstavbových plochách, 
na kterých budou budovány a následně odstraňovány průběžně v závislosti na postupu 
prací. Tyto objekty budou dočasného charakteru a po ukončení stavby NJZ EDU a jeho 
zprovoznění se odstraní.  

Tato skupina bude tvořena zejména těmito stavbami: uvolnění plochy zařízení staveniště 
NJZ EDU (tzn. např. přeložky nebo odstranění stávajících inženýrských sítí, ochrana 
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stávajících inženýrských sítí, které je nezbytné trvale zachovat, odstranění stávajících 
nefunkčních konstrukcí); skrývka zúrodnitelných vrstev a hrubé terénní úpravy na ploše 
zařízení staveniště NJZ EDU (tzn. např. skrývka ornice, deponie zeminy, hrubé terénní 
úpravy); odvodnění plochy zařízení staveniště NJZ EDU (tzn. např. realizace dočasné sítě 
dešťové kanalizace, doplněné příkopy, popř. dalšími odvodňovacími prvky (drenáže atd.) 
včetně soustavy dočasných popř. i trvalých pojistných a retenčních nádrží); zařízení 
staveniště NJZ EDU ((tzn. např. administrativně-provozní objekty; technicko-hospodářské a 
sociální objekty (tzn. např. šatny, zdravotní středisko, umývárny, kuchyň, jídelna, garáže 
atd.); výrobní objekty (tzn. např. objekty pro výrobu betonu, armovací výztuže, výrobní dílny 
atd.); montážní haly; venkovní jeřábové dráhy; dílny údržby; skladovací haly a plochy; 
objekty pro úpravu povrchů (tzn. např. tryskárna, lakovna atd.); speciální objekty (tzn. např. 
dočasná požární stanice, laboratoře, zkušebny atd.); inženýrské sítě; dopravní objekty (tzn. 
např. komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, vlečka vč. připojení atd.); podpůrné objekty 
(tzn. např. kotelna, trafostanice, čerpací stanice PHM, čistírna odpadních vod (ČOV), 
oplocení atd.); připojení energií a médií). 

Funkční skupina č. 2 – Přípravné práce na výstavbové ploše 

Účelem této skupiny staveb je uvolnění a příprava výstavbové plochy NJZ EDU.  

Tato skupina bude tvořena zejména těmito stavbami: uvolnění výstavbové plochy  

NJZ EDU (tzn. např. přeložky nebo odstranění stávajících inženýrských sítí, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, které je nezbytné trvale zachovat, odstranění stávajících 
nefunkčních konstrukcí); skrývka zúrodnitelných vrstev a hrubé terénní úpravy na výstavbové 
ploše NJZ EDU (tzn. např. skrývka ornice, deponie zeminy, hrubé terénní úpravy); 
odvodnění výstavbové plochy NJZ EDU (tzn. např. realizace sítě dešťové kanalizace, 
doplněné příkopy, popř. dalšími odvodňovacími prvky (drenáže atd.) včetně soustavy nádrží 
s retenční a pojistnou funkcí, popř. s kombinovanou). 

Funkční skupina č. 3 – Výstavba NJZ EDU 

Účelem této funkční skupiny je realizace Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, který 
je svým charakterem výrobnou elektřiny o čistém elektrickém výkonu do 2400 MWe. 
S možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy. Výstavba 
NJZ EDU bude etapizována. 

Tato funkční skupina obsahuje stavby a stavební objekty nezbytné k provozu NJZ EDU 
s tím, že uvedený výčet staveb a stavebních objektů není taxativní, ale příkladný 
a v závislosti na vybraném dodavateli NJZ EDU bude dělení této funkční skupiny na stavby 
a stavební objekty včetně technického řešení upřesněno v rámci dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Některé objekty mohou být sloučeny do jednoho celku (objektu) 
nebo naopak rozděleny do vícero celků. Principiálně se Nový jaderný zdroj v lokalitě 
Dukovany skládá z jaderného ostrova, turbínového ostrova a ostatních objektů a zařízení.  

Jaderný ostrov tvoří budova reaktoru, v níž je umístěn především primární okruh, a objekty 
nacházející se převážně v jejím okolí obsahující pomocné systémy jaderného ostrova, 
systémy pro nakládání s jaderným palivem, systémy pro zpracování a úpravu radioaktivního 
odpadu a bezpečnostní systémy a diverzní a alternativní prostředky včetně objektů systému 
technické vody důležité a nouzového napájení. Jaderný ostrov obsahuje zejména budovu 
reaktoru, budovu pomocných provozů, budovu bezpečnostních systémů, budovu paliva, 
mezistrojovnu, objekty nouzového napájení (tzn. např. dieselgenerátorové stanice), objekty 
diverzních a alternativních zdrojů, objekty systému technické vody důležité (tzn. např. 
čerpací stanice a chladicí věže TVD nebo bazény rozstřiku), budovu zpracování a úpravy 
radioaktivního odpadu, ventilační komín, ostatní objekty jaderného ostrova (tzn. např. úkryty, 
havarijní řídicí středisko, technické podpůrné středisko atd.).  

Turbínový ostrov zahrnuje strojovnu (s turbosoustrojím a jeho pomocnými systémy) 
bezprostředně navazující na jaderný ostrov, případně další přidružené objekty nacházející se 
v jejím okolí. Součástí turbínového ostrova jsou i objekty systému cirkulační chladicí vody 
a systému technické vody nedůležité. Objekty turbinového ostrova obsahují zejména budovu 
strojovny, objekty systému technické vody nedůležité, čerpací stanice systému cirkulační 
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chladicí vody, chladící věže systému cirkulační chladicí vody, stanoviště transformátorů (tzn. 
např. blokový transformátor, transformátory vlastní spotřeby, transformátory rezervního 
napájení, budící transformátory, náhradní transformátory), ostatní objekty turbínového 
ostrova (v závislosti na vybraném dodavateli může být součástí projektového řešení např. i 
výměníková stanice, vnitroareálové rozvody tepla atd.).  

Ostatní objekty a zařízení zajišťují veškeré další služby, média a podpůrné funkce potřebné 
pro chod elektrárny a pro její personál. Rozmísťují se po areálu tak, aby byly splněny funkční 
a bezpečnostní požadavky a objekty se vzájemně negativně neovlivňovaly mezi sebou. 
Součástí ostatních objektů a zařízení NJZ EDU jsou zejména pozemní objekty 
administrativního typu – netechnologické (tzn. např. administrativní budova, provozní 
budova, zdravotní středisko, školící středisko, informační centrum), ostatní objekty 
pozemního charakteru – netechnologické (tzn. např. vrátnice, záložní vjezd, oplocení 
střeženého a chráněného prostoru, řídící a záložní centrum, sklady, požární stanice, 
služebna Policie ČR, kryty (úkryty), trenažér, dílny), technologické objekty (tzn. např. 
úpravna chladicí vody, chemická úpravna vody, čistírna odpadních vod, čerpací stanice 
požární vody, nádrže na srážkovou a odpadní vodu, kompresorová stanice a stanice zdroje 
chladu, pomocná kotelna, rozvodna 400 kV, rozvodna 110 kV rezervního napájení, rozvodny 
vlastní spotřeby, pomocné objekty elektro – např. společná dieselgenerátorová stanice, 
ústřední elektrická dozorna), inženýrské sítě (tzn. např. vodovody vč. vodojemu, kanalizace, 
vnější osvětlení, uzemnění, kabelové trasy v zemi, komunikační sítě a datové okruhy, potrubí 
uložené v zemi, potrubí na mostech a potrubní mosty, potrubní kanály, kabelové kanály), 
dopravní objekty, (např. vnitroareálové komunikace a chodníky, parkoviště, vlečka), konečné 
úpravy a sadové úpravy. 

Funkční skupina č. 4 – Rekultivace plochy zařízení staveniště NJZ EDU 

Účelem této skupiny staveb je po ukončení výstavby NJZ EDU uvolnění plochy zařízení 
staveniště, spočívající v odstranění objektů zařízení staveniště, hrubých terénních úpravách 
a technické rekultivaci plochy. 

Tato skupina bude tvořena zejména těmito stavbami: likvidace objektů zařízení staveniště 
vč. závěrečných hrubých terénních úprav na ploše zařízení staveniště; technická rekultivace 
plochy zařízení staveniště NJZ EDU. 

„Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR Slavětice“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se sestává ze dvou níže uvedených 
stavebních objektů (každý objekt se skládá ze dvou kabelových tras): 
• RNVS prvního bloku NJZ EDU a napájení staveniště 
• RNVS druhého bloku NJZ EDU a napájení staveniště.  

Účel stavby: Stavba slouží pro elektrické napájení staveniště prvního i druhého bloku NJZ 
EDU. Po dokončení jejich výstavby bude sloužit pro rezervní napájení vlastní spotřeby 
(RNVS) prvního i druhého bloku NJZ EDU. Dále bude sloužit pro přenos informačních dat. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení a provozování. 

Stavba bude probíhat po etapách. 

Součástí této stavby je výstavba kabelového systému 110 kV vedeného ze stávající 
rozvodny TR Slavětice podél jihozápadního oplocení rozvodny až k příjezdové komunikaci. 
Podél ní se stáčí k jihozápadu, podchází silnici č. II/152 a souběžně s touto komunikací vede 
až do areálu jaderného zařízení NJZ EDU. Součástí kabelového propojení je i optické 
vedení. 

"Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU"  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu spočívající ve vybudování nových částí 
nadzemních vedení a přeložek existujících nadzemních vedení 400 kV, která se sestává 
z níže uvedených stavebních objektů: 
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• Vedení V883 připojení prvního bloku NJZ EDU do TR Slavětice z jižní strany 
• Vedení V883 přeložka připojení prvního bloku NJZ EDU do TR Slavětice ze severní 

strany 
• Vedení V884 připojení druhého bloku NJZ EDU do TR Slavětice z jižní strany 

Účel stavby: Stavba slouží pro vyvedení výkonu NJZ EDU do přenosové soustavy České 
republiky. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její provozování. Stavba bude probíhat 
po etapách. Pro každý blok NJZ EDU je uvažováno se samostatným vedení 400 kV 
připojeným do přenosové soustavy České republiky splňujícím maximální zatížení 2445 A, tj. 
1690 MVA. 

Vedení V883 připojení prvního bloku NJZ EDU do TR Slavětice z jižní strany  
Nové vedení bude mezi stávajícím stožárem označeným R3 neprovozovaného vedení a 
přípojným bodem označovaným jako místo vyvedení výkonu prvního bloku NJZ EDU. Nová 
trasa vedení bude mít délku 617 m, celkový počet nových stožárů bude 3 ks.  

Vedení V883 přeložka připojení prvního bloku NJZ EDU do TR Slavětice ze severní strany  
Nové vedení bude mezi stávajícím st. č. 502 a nově vloženým stožárem č. 506 do trasy 
původního vedení V484. Dále bude odstraněn stožár č. 503D vybudovaný v rámci 
stavebního objektu „Vedení V883 připojení prvního bloku NJZ EDU do TR Slavětice z jižní 
strany“ a odstraněny vodiče mezi stožáry č. 503 (V883) a 504=603=R3 (V884). Nová trasa 
vedení bude mít délku 719 m, celkový počet nových stožárů bude 4 ks. Demontovaná trasa 
vedení bude mít délku 385 m, celkový počet demontovaných stožárů 1 ks.  

Vedení V884 připojení druhého bloku NJZ EDU do TR Slavětice z jižní strany  
Nové vedení bude mezi přípojným bodem označovaným jako místo vyvedení výkonu 
druhého bloku NJZ EDU a stávajícím stožárem R3 neprovozovaného vedení (nově stožárem 
č. 504 vedení V883), který bude přeznačen na 603. Nová trasa vedení bude mít délku 320 
m, celkový počet nových stožárů 2 ks. 

„Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se skládá z následujících stavebních 
objektů a technologických zařízení:  
• Stavební objekty 

o Výtlačné řady surové vody 
o Gravitační řady surové vody 
o Vodojem 
o Příjezdová komunikace k vodojemu  

• Technická a technologická zařízení 
o Vodojem 
o Silnoproudá kabelová vedení 
o Slaboproudá kabelová vedení 
o Přeložka kabelů 

Účel stavby: Účelem stavby je zajištění dostatečné zásoby surové vody pro NJZ EDU. 
Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její provozování. 

Výtlačné řady surové vody 
Jedná se o 2x tlakové potrubí DN 1000 výtlačných řadů surové vody, kterým je čerpána 
surová voda ze stávající rekonstruované čerpací stanice surové vody do nového vodojemu. 
Výtlačné řady povedou souběžně se stávajícím výtlakem (osová vzdálenost mezi novými 
výtlačnými řady a stávajícími výtlačnými řady surové vody bude cca 15 m). Světlost potrubí 
1000 mm je navržena s ohledem na požadovaný rozsah průtoků. Potrubí bude uložené 
v zemní svahové rýze v hloubce cca 2,6-4,2 m pod povrchem terénu. Osová vzdálenost 
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obou potrubí je navržena 3,0 m a je zvolena tak, aby při opravě a obnažení jednoho potrubí 
nebylo nijak dotčeno druhé potrubí, které zůstává v provozu. 

Vodojem 
Vodojem bude sestávat z vlastní akumulační části a z manipulační komory, kde budou 
na potrubích osazeny příslušné armatury. Nový vodojem bude situován v blízkosti areálu 
stávajícího vodojemu a je koncipován jako zemní dvoukomorový, se zemním obsypem 
akumulačních nádrží. Využitelný objem vodojemu bude 10 000 m3. Do každé z nádrží bude 
samostatný vstup z manipulační komory. Areál nového vodojemu bude oplocen, oplocení 
bude navazovat na oplocení stávajícího vodojemu pro EDU1-4. 

Příjezdová komunikace k vodojemu 
Přístup obsluhy k novému vodojemu bude zajištěn vybudováním obslužné komunikace šířky 
4 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Jedná se o obousměrnou jednopruhovou 
komunikaci s výhybnou délky 15,0 m v km 0,134 38 ÷ 0,169 38. Ve směrových obloucích 
bude komunikace rozšířena na 4,5 m (R 40,0 m) resp. 5,0 m (R 27,0 m). Nová obslužná 
komunikace bude navazovat na stávající příjezdovou komunikaci ke stávajícímu vodojemu. 
Komunikace před novým vodojemem bude navazovat na novou zpevněnou plochu. 
Zpevněná plocha u vodojemu má výměru 280,0 m2. 

Gravitační řady surové vody a bezpečnostní přepad vodojemu 
Trasa gravitačních řadů včetně bezpečnostního přepadu bude začínat v armaturní komoře 
nového dvoukomorového vodojemu. Gravitační řady 2x DN 1000 budou ukončeny 
zaslepeným potrubím na hranici areálu NJZ EDU a napojení na tyto gravitační řady bude 
řešeno v rámci stavby, resp. souboru staveb „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení 
„Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. Bezpečnostní přepad vodojemu 1x DN 1000 bude 
zaústěn do zatrubněného Skryjského potoka, který bude gravitačními řady křížen. 
Pro vypouštění gravitačních řadů bude na vypouštěcím potrubí umístěna armaturní šachta. 
Potrubí bude uložené v zemní svahové rýze v hloubce cca 2,6-4,2 m pod povrchem terénu. 
Osová vzdálenost potrubí je navržena 3,0 m a je zvolena tak, aby při opravě a obnažení 
jednoho potrubí nebylo nijak dotčeno sousední potrubí, které zůstává v provozu. 

Silnoproudá kabelová vedení 
Veškerá silnoproudá kabelová vedení budou vedena v souběhu s potrubím. Veškeré 
silnoproudé kabely se vzájemně zálohují, jejich trasy jsou vedeny s maximálním prostorovým 
oddělením na opačných krajích výkopu pro potrubí. Provedení kabelové trasy a dimenzování 
kabelů bude odpovídat platným ČSN. 

Slaboproudá kabelová vedení 
Veškerá slaboproudá kabelová vedení budou vedena v souběhu s potrubím. Slaboproudá 
kabelová vedení systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrické požární signalizace (EPS) mezi 
NJZ, novým vodojemem a čerpací stanicí Jihlava (ČS Jihlava) jsou řešena jako 2 nezávislé, 
vzájemně se zálohující trasy vedené s maximálním prostorovým oddělením na opačných 
krajích výkopu pro potrubí. 

Přeložky kabelů 
Stávající silnoproudá a slaboproudá vedení jsou v kolizi s navrhovanou trasou výtlačných 
řadů nového vodojemu. V trase kolize budou stávající vedení přerušena. V místě kolize 
budou položeny nové kabely v nové trase. V místě přerušení budou stávající kabely a nové 
kabely naspojkovány. Provedení kabelové trasy a dimenzování kabelů bude odpovídat 
platným ČSN. 

„Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se skládá z následujících stavebních 
objektů a technologických zařízení:  
• Stavební objekty 

o Odpadní řady z NJZ EDU  
o Vyrovnávací komora  
o Malá vodní elektrárna (MVE) 
o Příjezdová komunikace k vyrovnávací komoře  
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• Technická a technologická zařízení 
o Vyrovnávací komora  
o Malá vodní elektrárna  
o Vyvedení výkonu z MVE a napájení vlastní spotřeby  
o Přívod elektrického napájení pro Vyrovnávací komoru  
o Slaboproudá kabelová vedení  
o Přeložka kabelů 

Jedná se o soubor staveb, kde stavbou hlavní jsou Odpadní řady z NJZ EDU. Ostatní 
objekty jsou vedlejší stavbou, které doplňují účel stavby hlavní a v případě malé vodní 
elektrárny dochází navíc k využití energetického potenciálu proudící odpadní vody z NJZ 
EDU k výrobě čisté elektrické energie. 

Účel stavby: Hlavním účelem stavby je odvedení odpadních vod včetně vyčištěných 
splaškových vod vznikajících za provozu NJZ EDU do vodní nádrže Mohelno. Vedlejším 
účelem je výroba energie v malé vodní elektrárně. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její provozování. 

Odpadní řady z NJZ EDU 
Jedná se o dvě tlaková potrubí odpadních vod DN 700 (úsek mezi malou vodní elektrárnou a 
vyrovnávací komorou) a DN 800 (úsek mezi vyrovnávací komorou a NJZ EDU), které 
odvádějí odpadní vody z areálu NJZ EDU. Světlost potrubí DN 700 a DN 800 je navržena s 
ohledem na předpokládaný max. průtok 0,65 m3/s přes jedno potrubí. Vzhledem k 
hydraulickým ztrátám v potrubí by rychlost vody neměla přesáhnout 2,0 m/s. Potrubí bude 
uložené v zemi ve svahované rýze v hloubce cca 1,5-5,2 m pod povrchem terénu. Obě 
potrubí pro odvedení odpadních vod z NJZ EDU budou po realizaci následně napojeny 
v rámci související stavby, resp. souboru staveb „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení 
„Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ na jímku odpadních vod v areálu NJZ EDU. 
Před vstupem dvou tlakových přivaděčů do strojovny MVE je na nich navržena manipulační 
komora, s vnitřními půdorysnými rozměry 4,5 x 5,0 m a světlou výškou 3,2 m, v hloubce cca 
1,50 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Vyrovnávací komora 
Na trase trubního přivaděče k MVE bude instalována vyrovnávací komora v jejíž dolní části 
bude armaturní komora. Vlastní vyrovnávací komory budou na potrubí přivaděčů připojeny 
potrubím DN 350. Vnitřní rozměry armaturní komory jsou navrženy 6,40 x 6,00 m, světlá 
výška 3,4 m. Vlastní vyrovnávací komory se navrhují jako ocelové nádrže válcového tvaru 
o průměru 3,0 m sestavené z ocelových skruží. Ocelové nádrže budou osazeny částečně 
pod úrovní terénu, částečně nad terénem. Výška válcové části vychází z výpočtu 
neustálených jevů a navrhuje se 9 m od osy potrubí přivaděče. Kolem vyrovnávací komory 
bude provedeno oplocení včetně vjezdové brány. 

Příjezdová komunikace k vyrovnávací komoře 
Pro přístup k nové vyrovnávací komoře bude sloužit nová účelová pozemní komunikace 
s obratištěm, napojená na příjezdní komunikaci ke stávající retenční nádrži. Komunikace 
bude navazovat na nově navrženou příjezdovou komunikaci k ČOV. Navrhovaná 
komunikace a obratiště jsou navrženy na průjezd a otáčení velkých nákladních automobilů. 

Malá vodní elektrárna 
Strojovna MVE bude umístěna v těsném sousedství stávajícího objektu čerpací stanice 
Jihlava (ČS Jihlava) u břehu nádrže Mohelno, podélně k přítoku vody, souběžně s objektem 
ČS Jihlava. Odstup mezi vnějšími líci stěn obou objektů je navržen 7,0 m. Jedná se 
o jednopodlažní objekt, v němž budou instalována dvě soustrojí s vertikální Peltonovou 
turbínou přímo spojenou se synchronním generátorem. Strojovna MVE je navržena 
v půdorysu obdélníkového tvaru s vnějšími rozměry cca 17,5 x 12,5 m a výškou obvodových 
stěn cca 8,0 m nad přilehlým terénem. 

Vyvedení výkonu z MVE a napájení vlastní spotřeby 
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Na sloup č. 39 vedení VN817 bude instalován nový odpínač pro připojení/odpojení 
kabelového vedení/MVE od sítě 22 kV. Dále budou kabely vedeny samostatně 
ke kabelovému žlabu namontovanému na stožár. Přibližně ve výšce 3 m nad zemí budou 
jednotlivé kabely umístěny do chrániček, v kterých budou vně základu přecházet do země. 
Vedení bude vedeno v samostatné trase délky cca 100 m směrem k potrubí vedoucímu 
do MVE. V místě přiblížení k potrubí vedoucím do MVE bude vedení vedeno v souběhu se 
sdělovacími vedeními a potrubími. Při překonávání Skryjského potoka bude vedení vedeno 
po kabelové lávce ve stejné výšce jako souběžně vedoucí potrubí. 

Přívod elektrického napájení pro vyrovnávací komoru 
Jedná se o kabelové vedení nízkého napětí pro napájení vyrovnávací komory na napěťové 
hladině 0,4 kV z NJZ EDU vedené v souběhu s potrubím. Provedení kabelové trasy 
a dimenzování kabelů bude odpovídat platným ČSN.  

Slaboproudá kabelová vedení 
Veškerá slaboproudá kabelová vedení budou vedena v souběhu s potrubím. Při překonávání 
Skryjského potoka bude vedení vedeno v ocelových chráničkách po ocelové lávce 
pro odpadní potrubí. 

„Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se skládá z následujícího stavebního 
objektu:  
• Koncový sběrač odpadních vod z výstavby do Skryjské nádrže 

Účel stavby: Účelem stavby je odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské 
nádrže. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení a provozování. 

Potrubí zůstane po výstavbě NJZ EDU v zemi a bude sloužit pro posílení odvodu 
srážkových, popř. i drenážních vod z provozovaného areálu NJZ EDU. 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu se šachtami v předepsaných rozestupech, která odvádí 
odpadní vody z výstavby NJZ EDU do stávající záchytné nádrže na Skryjském potoce a je 
vedena v souběhu se stavbou „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské 
nádrže“. 

Osová vzdálenost potrubí odpadní vody z výstavby k ose krajního potrubí dešťové 
kanalizace je navržena 2,2 m. 

Potrubí koncového sběrače odpadních vod z výstavby je řešeno jako gravitační bez nutnosti 
čerpání. Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 2,35-9,10 m. Na trase bude osazeno 
celkem 12 kanalizačních šachet. Maximální vzájemná vzdálenost šachet je 50 m. V místě 
vyústění koncového sběrače odpadních vod do stávající záchytné nádrže na Skryjském 
potoce bude ve svahu stávající nádrže realizován výustní objekt, který je součástí stavby 
„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“. 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se skládá z následujícího stavebního 
objektu:  
• Koncový sběrač dešťových vod do Skryjské nádrže 

Účel stavby: Účelem stavby je odvedení srážkových vod z části ploch NJZ EDU v rámci 
povodí Skryjského potoka do Skryjské nádrže. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení a provozování. 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu s šachtami v předepsaných rozestupech, která odvádí 
srážkové vody z výstavby NJZ EDU do stávající záchytné nádrže na Skryjském potoce a je 
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vedena v souběhu se stavbou „Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské 
nádrže“. 

Osová vzdálenost potrubí dešťové kanalizace je navržena 3,6 m. Osová vzdálenost krajního 
potrubí dešťové kanalizace k ose potrubí kanalizace odpadní vody z výstavby je navržena 
2,2 m. 

Dešťová kanalizace je řešena jako gravitační bez nutnosti čerpání. Hloubka výkopu se 
pohybuje v rozmezí 3,00-10,80 m. Na trase bude osazeno celkem 2 x 13 kanalizačních 
šachet. Maximální vzájemná vzdálenost šachet je 50 m. V místě vyústění koncového 
sběrače dešťových vod do stávající záchytné nádrže na Skryjském potoce bude ve svahu 
stávající nádrže realizován výustní objekt. 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se sestává z jednoho níže uvedeného 
stavebního objektu:  
• Koncový sběrač dešťových vod do Lipňanského potoka 

Účel stavby: Účelem stavby je odvedení dešťových vod z výstavbové plochy NJZ EDU 
a části plochy zařízení staveniště NJZ EDU a následně pak z ploch budoucího 
provozovaného areálu NJZ EDU do stávající vodoteče – Lipňanského potoka.  

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení a provozování. 

Koncový sběrač dešťových vod je navržen jako podzemní potrubní vedení profilu DN 1400. 
Hloubka výkopu se pohybuje v rozmezí 2,8-7,0 m. Trasa koncového sběrače bude vedena 
gravitačně od hranice výstavbové plochy pro pojistné a retenční nádrže jižním směrem 
do oblasti prameniště Lipňanského potoka, do kterého bude sběrač prostřednictvím nového 
výustního objektu s vývarem zaústěn. Na výstavbové ploše pro pojistné a retenční nádrže 
bude potrubí ukončeno kanalizační šachtou. Na trase potrubí budou osazeny 4 kanalizační 
šachty. Vzhledem ke svažitému terénu je výškový rozdíl překonáván pomocí spadišť. 

„Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka“  
Druh stavby: Jedná se o novou trvalou stavbu, která se skládá z následujících objektů:  
• Koncový sběrač dešťových vod do Heřmanického potoka 
• Úprava stávajícího koryta Heřmanického potoka pod výustním objektem 

Účel stavby: Účelem stavby „Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU 
do Heřmanického potoka“ je odvedení srážkových a popř. i drenážních vod z plochy zařízení 
staveniště pro výstavbu NJZ EDU. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení. 

V rámci samostatné akce „Likvidace objektů zařízení staveniště vč. závěrečných hrubých 
terénních úprav na ploše zařízení staveniště“ (je součástí stavby „Soubor staveb v areálu 
jaderného zařízení “Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“) bude provedeno posouzení 
nezbytnosti zachování objektu „Koncový sběrač dešťových vod do Heřmanického potoka“ 
po ukončení výstavby NJZ EDU a jeho nové využití pro odvod srážkových/drenážních vod 
z rekultivované plochy zařízení staveniště. Bude prověřena možnost zaslepení či odstranění 
objektu, nebo alespoň navržena opatření umožňující postupný odvod srážek. 

V rámci předmětné stavby bude realizován koncový sběrač dešťových vod profilu DN 1000 
celkové délky 791 m, který bude odvádět dešťové vody z ploch zařízení staveniště 
do Heřmanického potoka. Sběrač začíná v novém výustním objektu s vývarem, který je 
navržen při zaústění do stávající vodoteče a končí na ploše pro zařízení staveniště NJZ 
EDU. Na ploše zařízení staveniště NJZ EDU bude potrubí koncového sběrače ukončeno 
kanalizační šachtou. Na trase bude osazeno celkem 18 kanalizačních šachet. Hloubka 
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výkopu se pohybuje v rozmezí 3,0-6,60 m. Součástí výustního objektu je úprava 
navazujícího úseku stávajícího koryta. 

„Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU“ 
Druh stavby: Jedná se o novostavbu, která sestává ze čtyř stavebních objektů: 
• Účelová komunikace – větev A 
• Účelová komunikace – větev B 
• Účelová komunikace – větev C 
• Účelová komunikace – větev D 

Jedná se o dočasnou stavbu. Stavba bude odstraněna po dokončení využívání ploch 
zařízení staveniště NJZ EDU v rámci rekultivací ploch po likvidaci zařízení staveniště, popř. 
bude již dříve nahrazena jinými účelovými komunikacemi v rámci realizace infrastruktury 
zařízení staveniště, přičemž obslužnost předmětných pozemků cizích vlastníků zůstane 
zajištěna. 

Účel stavby: Účelem stavby je výstavba sítě účelových komunikací, které po dobu 
provozování zařízení staveniště NJZ EDU, kdy nebude možný stávající způsob přístupu 
na pozemky, zajistí příjezd ke všem pozemkům cizích vlastníků, které zůstanou v areálu 
zařízení staveniště NJZ EDU. Komunikace jsou navrženy jako veřejně nepřístupné – 
komunikace budou umístěny v rámci oploceného areálu zařízení staveniště NJZ EDU. 

Stavba je stavbou související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy a slouží pro její zřízení. 

Účelové komunikace jsou uvažovány v kategorii jednopruhových vedlejších polních cest se 
zpevněním celé šířky koruny. 

Řešení sestává ze soustavy 4 účelových komunikací – páteřních větví A a B, které obsluhují 
část pozemků a zajišťují napojení na veřejné komunikace a na ně navazujících doplňkových 
větví C a D. 
Je uvažováno s lokálním vložením výhyben pro míjení vozidel. Výhybny jsou umístěny 
následovně: 
• Větev A, cca km 0,480 vpravo 
• Větev A, cca km 0,720 vlevo v místě napojení větve C 
• Větev A, cca km 0,980 vlevo v místě napojení větve D 
• Větev A, cca km 1,180 vpravo v místě napojení větve B 
• Větev B, cca km 0,300 vlevo 
• Větev B, cca km 0,620 vpravo 

Je navrženo souvislé zpevnění šířky komunikace 3,5 m bez krajnic, v obloucích je uplatněno 
maximální rozšíření o 1,0 m. V místě výhybny se provede rozšíření vozovky na 5,50 m délky 
20 m s náběhy délky 6 m (1:3). 
 
Dotčenými orgány státní správy v tomto řízení jsou tyto orgány: 
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč  
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 
674 01 Třebíč 
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, 
674 01 Třebíč  
Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 
674 01 Třebíč  
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č. p. 1882/57, 
587 33 Jihlava 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 586 
01 Jihlava 1 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce č. p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1 
Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní 
inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1 
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Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická č. p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII; Mezírka 1; 602 00 Brno 
Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č. p. 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou č. p. 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č. p. 1585/9, Nové Město, 110 00 
Praha 1 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
Městský úřad Hrotovice, Odbor výstavby a životního prostředí, nám. 8. května č. p. 1, 675 55 
Hrotovice 
Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany 
Obecní úřad Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany 
Obecní úřad Slavětice, Slavětice č. p. 58, 675 55 Hrotovice 
 
K předmětnému záměru vydaly rozhodnutí, závazná stanoviska popřípadě vyjádření tyto 
dotčené orgány: 
 
„Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (rozhodnutí ze dne 
13.07.2020, č.j.: KUJI 65622/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 16.12.2020, č.j.: KUJI 111315/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
01.12.2020 č.j.: KUJI 111317/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666, sp.zn.: ZN/MZP/2021/560/45) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 16.12.2020, č.j.: OŽP 
92838/20 - SPIS OŽP/14769/2020/Or) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 06.01.2021, č.j.: KUJI 238/2021) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 05.02.2021, č.j.: KHSV/26371/2020/JI/HOK/Sme,2) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 07.12.2020, zn.: OŠK 
89262/20 - SPIS 11548/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
07.12.2020, zn.: ODKS 86447/20 - SPIS 53/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 11.12.2020 č.j.: MPO 
657833/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 08.12.2020, Sp. zn.: 
106285/2020-1150-OÚZ-BR)  

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 18.12.2020, č.j.: HSJI- 5319-2/P-2020) 
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• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
24.02.2021, zn.: ORÚP 86422/20 - SPIS 1497/2021/HaD) 

• Městský úřad Hrotovice, Odbor výstavby a životního prostředí (rozhodnutí ze dne 
01.02.2021, sp. zn: MUHR/OVŽP/2442/20-VCH) 

• Městský úřad Hrotovice, Odbor výstavby a životního prostředí (sdělení ze dne 
29.03.2021, sp. zn: MUHR/OVŽP/2442/20-VCH) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
48/2021/06-ŽP) 

 „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany““  

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 26.01.2021, č.j.: KUJI 107147/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (usnesení ze dne 
17.02.2021, č.j.: KUJI 13409/2021 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
46/2021/04-ŽP) 

• Obecní úřad Rouchovany (závazné stanovisko ze dne 29.03.2021) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 01.03.2021, č.j.: KUJI 13420/2021 OŽPZ 295/2021 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 14.12.2020, č.j.: KUJI 111319/2020 OZPZ 2318/2020 Rů) 

• Obecní úřad Dukovany (vyjádření ze dne 18.11.2020, č.j.: OUDUK-423/2020/02-ŽP) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 
27.04.2021, č.j.: MŽP/2021/560/163) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 09.12.2020, č.j.: OŽP 
90564/20 – SPIS OŽP/14361/2020/Or) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření ze dne 
15.12.2020, č.j.: KUJI 113283/2020 OZPZ 204/2020) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 18.12.2020, č.j.: KHSV/25439/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 20.11.2020, zn.: OŠK 
83173/20 - SPIS 13403/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
13.11.2020, zn.: ODKS 83172/20 – SPIS 77/2020/St) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (závazné stanovisko ze dne 
09.02.2021, č.j.: ODKS 6770/21 – SPIS 954/2021/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (sdělení ze dne 15.03.2021, 
zn.: ODKS 14903/21 – SPIS 390/2021/ED) 

• Městský úřad Hrotovice, Odbor výstavby a životního prostředí (sdělení ze dne 
16.12.2020, sp. zn.: MUHR/OVŽP/2275/20-VCH) 

• Městský úřad Hrotovice, Odbor výstavby a životního prostředí (souhlas ze dne 
09.03.2021, sp. zn.: MUHR/OVŽP/510/21-VCH) 

• Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc (závazné stanovisko ze dne 
03.12.2020, č.j.: DUCR-70830/20/Kl) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 11.12.2020, č.j.: MPO 
657821/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (rozhodnutí ze dne 08.03.2021, č.j.: 
SÚJB/JB/5575/2021) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 

a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 21.12.2020, sp.zn.: 
107029/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
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20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina (závazné 
stanovisko ze dne 14.12.2020, č.j.: HSJI- 4970-2/P-2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření ze dne 
12.01.2021, č.j.: KUJI 2290/2021 OZPZ 86/2021 Dob) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
26.02.2021, zn.: ORÚP 86430/20 – SPIS 1498/2021/HaD) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (sdělení ze dne 17.12.2020, zn.: MPO 
720009/2020/41600) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
21.12.2020, č.j.: ODKS 90073/20 – SPIS 14652/2020/PJ) 

• Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát 
(stanovisko pro územní a stavební řízení, závazné stanovisko s připojením, stanovisko 
s umístěním trvalého dopravního značení ze dne 06.11.2020, č.j.: KRPJ-92075-5/ČJ-
2020-161006-ROU) 

„Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR Slavětice“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 13.11.2020, č.j.: KUJI 86729/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
23.09.2020, č.j.:  KUJI 86734/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 12.11.2020, č.j.: KUJI 105340/2020 OŽPZ 2214/2020 PP-2) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 08.10.2020, č.j.: OŽP 
74398/20 – SPIS OŽP/11975/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 24.09.2020, č.j.: KHSV/20325/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 05.10.2020, zn.: OŠK 
66426/20 – SPIS 11819/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
30.09.2020, zn.:  ODKS 66439/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (závazné stanovisko ze dne 
09.02.2021, č.j.: ODKS 6763/21 – SPIS 954/2021/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
22.03.2021, č. j.: ODKS 20773/21 – SPIS 3480/2021/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 22.09.2020, č.j.: MPO 
566368/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 07.10.2020, sp. zn.: 
104978/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM- 2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM- 2020) 
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• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM- 2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina (závazné 
stanovisko ze dne 07.10.2020, č.j.: HSJI- 3956- 3/P-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina (závazné 
stanovisko ze dne 12.10.2020, č.j.: HSJI- 3956- 5/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
25.02.2021, zn.: ORÚP 83180/20 – SPIS 1487/2021/HaD) 

„Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU“  

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 18.11.2020, č.j.: KUJI 86751/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 12.11.2020, č.j.: KUJI 105333/2020 OŽPZ 2213/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
23.09.2020 č.j.: KUJI 86739/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 
27.04.2021, č.j.: MZP/2021/560/163, sp.zn.: ZN/MZP/2021/560/45) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 08.10.2020, č.j.: OŽP 
74476/20 - SPIS OŽP/11989/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 24.09.2020, č.j.: KHSV/20323/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 30.09.2020, zn.: OŠK 
66410/20 - SPIS 11548/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
24.09.2020, zn.: ODKS 66453/20 - SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
16.12.2020, zn.: ODKS 90072/20-SPIS 14350/2020/PJ) 

• Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát 
(stanovisko ze dne 20.11.2020, č.j.: KRPJ-92075-2/ČJ-2020-161006-ROU) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 24.09.2020, č.j.: MPO 
566376/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 02.11.2020, sp. zn.: 
105530/2020-1150-OÚZ-BR)  

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 07.10.2020, č.j.: HSJI- 3954-2/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
25.02.2021, zn.: ORÚP 83207/20 - SPIS 1494/2021/HaD) 

 

„Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
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na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 08.12.2020, č.j.: KUJI 86743/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
44/2021/02-ŽP) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 15.01.2021, č.j.: KUJI 113212/2020 OŽPZ 2361/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
23.09.2020, č.j.: KUJI 86742/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
01.12.2020, č.j.: KUJI 111302/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 
27.04.2021, č.j.: MZP/2021/560/163) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 08.10.2020, č.j.: OŽP 
74410/20 – SPIS OŽP/11977/2020/Or) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (sdělení ze dne 21.12.2020, č.j.: OŽP 
94028/20 – SPIS OŽP/14957/2020/Or) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: KUJI 14203/2021) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (usnesení ze dne 
26.02.2021, č.j.: KUJI 18211/2021) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 24.09.2020, č.j.: KHSV/20322/2020/JI/HOK/Sme) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 10.12.2020, č.j.: KHSV/26373/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 30.09.2020, zn.: OŠK 
66416/20 – SPIS 11561/2020/OI) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 04.12.2020, zn.: OŠK 
86400/20 – SPIS 14117/2020/OI) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
24.09.2020, zn.: ODKS 66448/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
07.12.2020, zn.: ODKS 86485/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
09.11.2020, č.j.: ODKS 78198/20 – SPIS 12494/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (opravné rozhodnutí ze dne 
20.11.2020, č.j.: ODKS 84999/20 – SPIS 12494/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 01.10.2020, č.j.: MPO 
566372/2020) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (potvrzení platnosti závazného stanoviska ze dne 
10.12.2020, č.j.: MPO 657837/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 08.12.2020, sp. zn.: 
106284/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 21.12.2020, č.j.: HSJI- 5402-2/P-2020) 



 
Čj.:OV 52079/21 - SPIS 7229/2021/Pec     

Strana 23 (celkem 40) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
26.02.2021, zn.: ORÚP 86434/20 – SPIS 1501/2021/HaD) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření ze dne 
05.02.2021, č.j.: KUJI 4240/2021 OZPZ 2268/2020) 
 

„Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 18.01.2021, č.j.: KUJI 86749/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
47/2021/05-ŽP) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 22.12.2020, č.j.: KUJI 113227/2020 OŽPZ 2362/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
23.09.2020, č.j.: KUJI 86735/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
01.12.2020, č.j.: KUJI 111300/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 
27.04.2021, č.j.: MŽP/2021/560/163) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 08.10.2020, č.j.: OŽP 
74532/20 – SPIS OŽP/11999/2020/Or) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (sdělení ze dne 21.12.2020, č.j.: OŽP 
94028/20 – SPIS OŽP/14957/2020/Or) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: KUJI 14213/2021) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 25.09.2020, č.j.: KHSV/20324/2020/JI/HOK/Sme) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 10.12.2020, č.j.: KHSV/26372/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 05.10.2020, zn.: OŠK 
66435/20 – SPIS 11832/2020/OI) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 07.12.2020, zn.: OŠK 
86387/20 – SPIS 14127/2020/OI) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
24.09.2020, zn.: ODKS 66474/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
07.12.2020, zn.: ODKS 86455/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
09.11.2020, č. j.: ODKS 78195/20 - SPIS 12497/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 02.10.2020, č.j.: MPO 
566382/2020) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (potvrzení platnosti závazného stanoviska ze dne 
10.12.2020, č.j.: MPO 657837/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko (aktualizace) ze dne 08.12.2020, 
sp.zn.: 106283/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 
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• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 14.12.2020, č.j.: HSJI- 3500-6/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
26.02.2021, zn.: ORÚP 86437/20 – SPIS 1500/2021/HaD) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření ze dne 
05.02.2021, č.j.: KUJI 4240/2021 OZPZ 2268/2020  

 

„Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 13.11.2020, č.j.: KUJI 72361/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství  (usnesení ze dne 
23.11.2020, č.j.: KUJI 110714/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 07.10.2020, č.j.: KUJI 88439/2020 OŽPZ 1930/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
05.08.2020, č.j.: KUJI 71673/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 12.08.2020, č.j.: OŽP 
58073/20 – SPIS OŽP/9269/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 12.08.2020, č.j.: KHSV/16937/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 26.08.2020, zn.: OŠK 
54362/20 – SPIS 9789/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
31.07.2020, zn.: ODKS 54649/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
30.09.2020, č. j.: ODKS 64092/20 – SPIS 10985/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 24.08.2020, č.j.: MPO 
523903/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 13.08.2020, sp.zn.: 
103297/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 24.08.2020, č.j.: HSJI-3277-2/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
24.02.2021,  zn.: ORÚP 83201/20 – SPIS 1493/2021/HaD) 

 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
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na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 13.11.2020, č.j.: KUJI 72354/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
45/2021/03-ŽP) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 07.10.2020, č.j.: KUJI 88424/2020 OŽPZ 1929/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
05.08.2020, č.j.: KUJI 71674/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 12.08.2020, č.j.: OŽP 
58062/20 – SPIS OŽP/9267/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 12.08.2020, č.j.: KHSV/16934/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 26.08.2020, zn.: OŠK 
54365/20 – SPIS 9805/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
31.07.2020, zn.: ODKS 54650/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
30.09.2020, č.j.: ODKS 64086/20 – SPIS 10970/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 26.08.2020, č.j.: MPO 
523902/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 13.08.2020, sp. zn.: 
103295/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 24.08.2020, č.j.: HSJI-3276-2/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
24.02.2021, zn.: ORÚP 83215/20 – SPIS 1496/2021/HaD) 

 

„Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 20.11.2020, č.j.: KUJI 64147/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Dukovany (závazné stanovisko ze dne 16.02.2021, č.j.: OUDUK-
43/2021/01-ŽP) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 09.09.2020, č.j.: KUJI 82298/2020 OŽPZ 1622/2020 PP-3) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
03.08.2020, č.j.: KUJI 64136/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666) 
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• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 29.07.2020, č.j.: OŽP 
54098/20 – SPIS OŽP/8746/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 04.01.2021, č.j.: KHSV/00038/2021/JI/HOK/Deš) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 20.07.2020, zn.: OŠK 
49097/20 - SPIS 8408/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
13.07.2020, zn.: ODKS 49102/20 - SPIS 53/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 07.08.2020, č.j.: MPO 
438732/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 27.07.2020, sp.zn.: 
102815/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko  ze dne 13.08.2020, č.j.: HSJI- 2728-4/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
24.02.2021, zn.: ORÚP 83195/20 – SPIS 1491/2021/HaD) 
 

„Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko, sdělení ze dne 13.11.2020, č.j.: KUJI 64144/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (usnesení ze dne 
24.11.2020, č.j.: KUJI 110702/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 05.02.2021, č.j.: KUJI 4229/2021 OZPZ 2268/2020) 

• Obecní úřad Rouchovany (závazné stanovisko ze dne 29.03.2021) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 10.09.2020, č.j.: KUJI 82919/2020 OŽPZ 1623/2020 PP-3) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
03.08.2020, č.j.: KUJI 64141/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (sdělení ze dne 
19.04.2021, č.j.: MZP/2020/560/666) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 22.07.2020, č.j.: OŽP 
52702/20 – SPIS OŽP/8541/2020/Or) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 24.08.2020, č.j.: KUJI 80180/2020) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 16.07.2020, č.j.: KHSV/14961/2020/JI/HOK/Deš) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 20.07.2020, zn.: OŠK 
49107/20 - SPIS 8430/2020/Ol) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
10.07.2020, zn.: ODKS 49105/20 - SPIS 53/2020/PJ) 
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• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
24.07.2020, č. j.: ODKS 48901/20 - SPIS 8103/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 07.08.2020, č.j.: MPO 
438716/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 27.07.2020, sp. zn.: 
102733/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 
20.08.2020, č.j.: MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek ke stanovisku ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 13.08.2020, č.j.: HSJI- 2713-4/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
26.02.2021, zn.: ORÚP 83200/20 – SPIS 1492/2021/HaD) 

„Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU“ 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence (závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany ze dne 30.08.2019, č.j.: 
MZP/2019/710/7762) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
18.11.2020, č.j.: KUJI 71683/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 
stanovisko ze dne 21.09.2020, č.j.: KUJI 88455/2020 OŽPZ 1932/2020 PP-2) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (usnesení ze dne 
21.01.2020, č.j.: KUJI 5459/2021) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
05.08.2020, č.j.: KUJI 71676/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 19.08.2020, č.j.: OŽP 
59740/20 – SPIS OŽP/9509/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 
ze dne 10.08.2020, č.j.: KHSV/16932/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 26.08.2020, zn.: OŠK 
54382/20 – SPIS 9832/2020/OI) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 
14.08.2020, zn.: ODKS 54394/20 – SPIS 53/2020/PJ) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 18.09.2020, č.j.: MPO 
566346/2020) 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost (závazné stanovisko ze dne 12.01.2021, zn.: 
SÚJB/OKHJB/24017/2020) 

• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
a státního  odborného dozoru (závazné stanovisko ze dne 13.08.2020, sp. zn.: 
103294/2020-1150-OÚZ-BR) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (stanovisko ze dne 20.8.2020, 
č.j. MV-115433-8/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (aktualizace stanoviska 
ze dne 15.03.2021, č.j.: MV-115433-29/OSM-2020) 

• Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku (dodatek stanovisko ze dne 
19.03.2021, č.j.: MV-115433-31/OSM-2020) 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství Kraje Vysočina 
(koordinované závazné stanovisko ze dne 07.10.2020, č.j.: HSJI-3960-2/P-2020) 
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• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko ze dne 
25.02.2021, zn.: ORÚP 83191/20 –SPIS 1490/2021/HaD) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 
21.12.2020, zn.: ODKS 90073/20 – SPIS 14652/2020/PJ o povolení zřízení nových 
komunikačních připojení účelových komunikaci, úpravě stávajících komunikačních 
připojení účelových komunikací a úpravě stávajících) 

• Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát 
(stanovisko pro územní a stavební řízení, závazné stanovisko s připojením, stanovisko s 
umístěním trvalého dopravního značení ze dne 06.11.2020, č.j.: KRPJ-92075-5/ČJ-2020-
161006-ROU) 

 

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 stavebního zákona dotčeným 
orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti zahájení navazujícího územního řízení. Jelikož 
jsou příslušnému stavebnímu úřadu z jeho dosavadní úřední činnosti dobře známy poměry 
v území dotčeném záměrem žadatele, ve kterém byly vydány územní plány (stavební úřad 
provedl na místě stavby místní šetření a seznámil se podrobně s daným územím na základě 
podané žádosti a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a žádost zároveň 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští se ve smyslu § 87 odst. 1 
ve spojení s § 87 odst. 2 věty prvé stavebního zákona od nařízení ústního jednání, resp. též 
od nařízení fakultativního veřejného ústního jednání.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky 
v navazujícím územním řízení ve lhůtě stanovené příslušným stavebním úřadem na základě 
§ 89 odst. 1 stavebního zákona  
 

do 30 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.  

 

 
Veřejnost může uplatňovat své připomínky k záměru žadatele v navazujícím územním řízení 
ve lhůtě stanovené zákonem podle § 9c odst. 1 zákona o EIA, tj.  
 

do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce. 

K později uplatněným připomínkám veřejnosti se nepřihlíží.  

 

 

Pokud se podáním písemného oznámení podle § 9c odst. 3 zákona o EIA přihlásí správnímu 
orgánu, který vede navazující řízení, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací způsobem 
podle § 9b odst. 1 zákona o EIA, 

• dotčený územní samosprávný celek, nebo 

• dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, 
stává se též účastníkem navazujícího územního řízení, který může díky této změně svého 
procesního postavení uplatnit své námitky v navazujícím územním řízení ve lhůtě stanovené 
příslušným stavebním úřadem na základě § 89 odst. 1 stavebního zákona 
 
 

do 30 dnů ode dne, kdy se stal(a) účastníkem tohoto řízení. 

K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.  

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ve smyslu § 9b odst. 1 zákona o EIA spolu 
s oznámením zahájení navazujícího územního řízení zveřejňuje postupem podle § 25 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) – 
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tj. prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce příslušného stavebního úřadu 
a na úředních deskách obecních úřadů, do jejichž území záměr žadatele zasahuje, žádost 
žadatele, ostatní s tím související informace a oznámení o zahájení navazujícího 
územního řízení.  
Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který 
navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. 
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ve smyslu § 9b odst. 4 zákona o EIA zajistí 
v průběhu řízení, v době od zveřejnění informace do vydání rozhodnutí o záměru žadatele, 
zpřístupnění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána 
pro účely navazujícího územního řízení, a jiných podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. 
Do dokumentace včetně vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů a jiných 
podkladů pro vydání rozhodnutí v navazujícím územním řízení, lze nahlédnout na Městském 
úřadu Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, Třebíč (úřední dny: pondělí, středa 8:00-
11:30; 12:30-17:00 hod). Účastníci řízení mají podle § 38 správního řádu právo nahlížet do 
spisu a činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení, vyvěšena 
na informačním zařízení po dobu 30 dnů. Informační zařízení - sestava vitrín - je umístěna 
ve výstavbové ploše Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (NJZ EDU) na pozemku 
parc. č . 182/18 - ostatní plocha v k.ú. Lipňany u Skryjí. Informace musí obsahovat údaje o 
žadateli a o předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, 
které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, 
zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a staveb na nich, případně též znázornění 
vzhledu záměru. U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí 
plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí. 

Současně se účastníci řízení upozorňují na to, že v tomto řízení je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky 
pouze ve lhůtě k tomu stanovené (viz výše). K později uplatněným námitkám účastníků 
řízení, závazným stanoviskům dotčených orgánů a připomínkám veřejnosti se podle § 89 
odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží, a to ani tehdy, budou-li uplatněny ve lhůtě stanovené 
k realizaci práva účastníků řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu na vyjádření se k 
podkladům pro vydání rozhodnutí. 

Pro zahraniční veřejnost a dotčenou veřejnost se den zveřejnění a den doručení stanovuje 
dle data zveřejnění oznámení o zahájení řízení včetně příloh způsobem dle vnitrostátních 
právních předpisů dotčeného státu. 
 
Poučení: 

Na zahájené navazující územní řízení se vztahuje správní řád, stavební zákon, liniový zákon, 
zákon o EIA, zákon o ochraně přírody a krajiny a energetický zákon.  

V souladu s § 9b odst. 3 zákona EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým 
počtem účastníků ve smyslu § 144 správního řádu.  Doručování je upraveno jednak v § 87 
stavebního zákona a speciálně pak v § 2 odst. 5 liniového zákona. 

Podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení podle liniového nebo stavebního 
zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje 
veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům 
řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, 
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným 
orgánům. Pro subjekty, kterým se doručuje jednotlivě, platí pravidla pro doručování uvedená 
v ustanoveních § 19 až § 24 správního řádu. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo 
sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit 
postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se 
doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 
správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se 
doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li 
účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 
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vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode 
dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

V řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech 
řízení účastníci řízení podle ustanovení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo 
dotčených vlivem záměru. 

Ostatním subjektům je doručováno ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu veřejnou 
vyhláškou, a to tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje (zde na úřední desce příslušného stavebního úřadu); na písemnosti se 
vyznačí den vyvěšení a den sejmutí. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové adrese www.trebic.cz. Pro subjekty, kterým se doručuje 
veřejnou vyhláškou, platí, že písemnost se považuje za doručenou v souladu s § 25 odst. 2 
správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Třebíč. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky 
v navazujícím územním řízení ve lhůtě stanovené příslušným stavebním úřadem na základě 
§ 89 odst. 1 stavebního zákona do 30 dnů od doručení tohoto oznámení. K později 
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního 
zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být 
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, 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. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují stanovený rozsah, 
se nepřihlíží. 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě 
obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených 
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. 
Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a 
rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu 
vlastnických nebo jiných věcných práv. 

Veřejnost může uplatňovat v navazujícím řízení podle § 9c odst. 1 zákona o EIA připomínky 
k záměru, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce podle § 9b odst. 1 
(zde do 30 dnů ode dne vyvěšení žádosti žadatele, ostatních s tím souvisejících informací 
a oznámení o zahájení navazujícího územního řízení na úřední desce Městského úřadu 
Třebíč, odboru výstavby).  K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. 

Lhůta pro uplatnění připomínek veřejnosti, lhůta pro přihlášení se dotčené veřejnosti 
do územního řízení a lhůta pro uplatnění námitek dotčené veřejnosti bude v souladu s § 40 
odst. 1 písm. d) správního řádu zachována, bude-li posledního dne lhůty učiněno podání u 
stavebního úřadu anebo bude-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná 
stavebnímu úřadu, která bude obsahovat podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní 
poštovní licence. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. K námitkám účastníků řízení a připomínkám 
veřejnosti uplatněným po uplynutí lhůty se nepřihlíží. 

Žádost žadatele, ostatní s tím související informace a oznámení o zahájení navazujícího 
územního řízení se v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejňuje podle 
§ 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením 
na úřední desce příslušného stavebního úřadu a musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.  

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí Městskému úřadu Třebíč, odboru výstavby, 
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace podle § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se 
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účastníkem navazujícího řízení též 
a) dotčený územní samosprávný celek 
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, zákona o EIA, tj. právnická osoba 
soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání 
ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací 
o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 
osob. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost 
v podání písemného oznámení podle § 9c odst. 3 zákona o EIA nebo v odvolání podle § 9c 
odst. 4 zákona o EIA. Dotčená veřejnost, jejíž statut je dán podporujícími podpisy nejméně 
200 osob, doloží podpisové listiny, jež splňují náležitosti předepsané v § 9e zákona o EIA. 
Takovýto účastník navazujícího územního řízení může díky této změně svého procesního 
postavení uplatnit své námitky účastníka řízení v navazujícím územním řízení ve lhůtě 
stanovené příslušným stavebním úřadem do 30 dnů ode dne, kdy se účastníkem 
navazujícího územního řízení stal. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Za den, kdy 
se účastníkem územního řízení stal, se považuje den, kdy se podáním písemného oznámení 
přihlásil správnímu orgánu, který navazující územní řízení vede. Podle § 37 odst. 5 
správního řádu je podání učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. 

Dle § 9c odst. 4 může odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto navazujícím řízení podat 
také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 (viz výše), a to i v případě, že nebyla 
účastníkem řízení v prvním stupni.  

Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího územního řízení a žádost o vydání 
územního rozhodnutí na předmětnou stavbu budou rovněž vyvěšeny na úřední desce 
Obecního úřadu Rouchovany, Obecního úřadu Dukovany, Obecního úřadu Slavětice podle 
§ 25 odst. 3 správního řádu. Tyto obecní úřady jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit 
na svých úředních deskách na dobu 30 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje.  

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v rámci nahlížení do spisu ve smyslu 
ustanovení § 38 správního řádu, 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. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně 
pouze jednoho zmocněnce. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat 
své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

V souladu s ustanovením § 16 správního řádu se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují 
v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány 
i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit 
v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Každý, kdo 
prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného 
v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady.  

Adresa správního orgánu pro doručování podání: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, 
Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, Česká republika 

Adresa správního orgánu pro doručování elektronických podání:  
• datová schránka: 6pub8mc  
• e-mail: njz@trebic.cz  

Pro činění podání vůči správnímu orgánu, který navazující územní řízení vede, platí ust.  § 
37 správního řádu, podle kterého je možno podání učinit písemně a ústně do protokolu při 
povinném použití podpisu, anebo elektronicky s využitím veřejné datové sítě, zejména 
pomocí datové schránky a e-mailu, při povinném použití uznávaného elektronického 
podpisu. Podání učiněné elektronicky e-mailem bez použití uznávaného elektronického 
podpisu je nutno do 5 dnů potvrdit jiným řádným způsobem dle tohoto poučení, jinak 
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s k němu nepřihlíží. 

 

Informace pro dotčené státy 
Pro dotčené státy, veřejnost a dotčenou veřejnost dotčených států platí informace uvedené v 
předešlém textu s následujícím upřesněním. 
Dotčené státy zveřejní oznámení o zahájení územního řízení včetně příloh po dobu 30 
kalendářních dnů způsobem dle vnitrostátních předpisů jednotlivých států.  
Aby příležitost poskytnutá veřejnosti dotčené strany byla ekvivalentní příležitosti poskytnuté 
veřejnosti strany původu (a tak byl naplněn požadavek článku 2 odst. 6 Espoo úmluvy), 
začne 30denní lhůta pro uplatnění připomínek veřejnosti a lhůta pro přihlášení se dotčené 
veřejnosti do územního řízení a lhůta pro uplatnění námitek dotčené veřejnosti plynout dnem 
zveřejnění oznámení o zahájení územního řízení včetně příloh na území dotčeného státu 
způsobem dle příslušných vnitrostátních předpisů dotčeného státu.  
Lhůta pro uplatnění připomínek veřejnosti, lhůta pro přihlášení se dotčené veřejnosti 
do územního řízení a lhůta pro uplatnění námitek dotčené veřejnosti bude v souladu s § 40 
odst. 1 písm. d) správního řádu zachována, bude-li posledního dne lhůty učiněno podání u 
stavebního úřadu anebo bude-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná 
stavebnímu úřadu, která bude obsahovat podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní 
poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení ve Vašem státě. Připadne-li 
konec lhůty na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští 
pracovní den. K námitkám účastníků řízení a připomínkám veřejnosti uplatněným po uplynutí 
lhůty se nepřihlíží. 
Upozorňujeme, že veškerá podání učiněná u stavebního úřadu musí být předkládána 
v českém jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (kromě slovenského jazyka) musí 
být předloženy v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka 
českého.  
V zájmu zachování lhůt poskytnutých pro přihlášení dotčené veřejnosti k účastenství v 
územním řízení, námitky účastníků územního řízení a připomínky veřejnosti tak, aby 
příležitost veřejnosti dotčené strany byla ekvivalentní příležitosti poskytnuté veřejnosti strany 
původu, je možné první podání učinit ve stanovené lhůtě v úředním jazyce dotčeného státu s 
tím, že následně ve lhůtě do 10 dní musí být podání doplněno o úředně ověřený překlad do 
českého jazyka. Pro určení, zda bylo podání učiněno ve stanovené lhůtě pro přihlášení 
dotčené veřejnosti k účastenství v územním řízení, námitky účastníků řízení a připomínky 
veřejnosti, bude rozhodné datum prvního podání. 

Toto oznámení o zahájení územního řízení včetně příloh (žádosti o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby, žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu a žádost o 
spojení projednání žádostí o vydání rozhodnutí o umístění staveb se žádostí o vydání 
rozhodnutí o ochranném pásmu pro stavby v jednom společném územním řízení) bude 
zasláno dotčeným státům prostřednictvím Ministerstva životního prostředí České republiky. 

 

 

Upozornění: 

Stavební úřad jakožto správce osobních údajů informuje účastníky řízení a dotčené správní 
orgány, že v rámci jím vedeného řízení zpracovává identifikační údaje fyzických osob, tj. 
jméno, příjmení, titul, datum narozeni, IČO, a dále kontaktní údaje, tj. adresa trvalého pobytu, 
doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky, a to za účelem vedení 
databáze účastníků řízení a dalších stavbou dotčených právních subjektů pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu při výkonu působnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů „GDPR") a v souladu s ustanovením § 184 stavebního zákona. 
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem 
u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu 
a zpracování osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt 
uvedených ve Spisovém a skartačním řádu MěÚ Třebíč, či v příslušných prémiích 
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předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 
z příslušných právních předpisů. Fyzická skartace probíhá na základě výběru v opakovaném 
10-letém cyklu. Podrobnější údaje o zpracování osobních údajů lze dohledat na stránkách 
Města Třebíč: https://www.trebic.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ms-37118/p1=37118 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Vošmera, Ph.D. 
úředník odboru výstavby 
 
Přílohy: žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádosti o vydání 
rozhodnutí o ochranném pásmu a žádost o spojení projednání žádostí o vydání rozhodnutí 
o umístění staveb se žádostí o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu pro stavby v jednom 
společném územním řízení 

 
Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
k doručování jednotlivě:  

K doručení do vlastních rukou: 

Dušan Horák, Střední č. p. 401/25, Ponava, 602 00 Brno 2 

Klub českých turistů, odbor Třebíč, Okružní č. p. 892/12, Borovina, 674 01 Třebíč 1 

Antonín Kovář, Slavětice č. p. 44, 675 55 Hrotovice 

Bohumil Kovář, Slavětice č. p. 44, 675 55 Hrotovice 

Hana Kovářová, Slavětice č. p. 44, 675 55 Hrotovice 

Jaroslav Maštera, Slavětice č. p. 56, 675 55 Hrotovice 

Libor Maštera, Slavětice č. p. 56, 675 55 Hrotovice 

Hana Mašterová, Podloučky č. p. 244, 675 55 Hrotovice 

František Hájek, Slavětice č. p. 34, 675 55 Hrotovice 

Marie Hájková, Slavětice č. p. 34, 675 55 Hrotovice 

Luděk Mityska, Slavětice č. p. 27, 675 55 Hrotovice 

Bohumil Potůček, Zahradní č. p. 457, 675 55 Hrotovice 

Pavel Bureš, Pionýrská č. p. 532, 672 01 Moravský Krumlov 

 

K doručení datovou schránkou: 

Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, zcnewnf 

ESHG s.r.o., Malé náměstí č. p. 125/16, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, bjhtazw 

ČEZ, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, yqkcds6 

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 
82 Třebíč, DS: PO_R, 3qdnp8g 

Obec Slavětice, Slavětice č. p. 58, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, kjnbgas 

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova č. p. 1172/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, DS: 
PO_R, fkpv6n9 

https://www.trebic.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ms-37118/p1=37118
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EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

ČEPS, a.s., Elektrárenská č. p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101, DS: PO, seccdqd 

Obec Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany, DS: OVM, u6tb3rm 

Obec Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany, DS: OVM, t7gbqvz 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 
515, DS: PO, 29acihr 

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, 
DS: PO, siygxrm 

Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí č. p. 196/6, 664 91 Ivančice, DS: PO_R, ukmx78k 

České Radiokomunikace a. s., Skokanská č. p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 69, DS: PO, 
g74ug4f 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8, DS: PO, e8jcfsn 

Ing Richard Horký, U Obory č. p. 387, 675 55 Hrotovice, DS: FO, 4hdjpzh 

Iva Horká, U Obory č. p. 387, 675 55 Hrotovice, DS: FO, p9enfyg 

Strojírny Brno, a.s., Blanenská č. p. 1278/55, 664 34 Kuřim, DS: PO, 2vxggyp 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, 
DS: PO_R, xnjf5zy 

ČEZ ICT Services, Duhová č. p. 1531/3, 140 53 Praha, DS: PO, zbsdk9i 

Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná č. p. 1004/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
DS: OVM_PO, 6qsigjs 

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce č. p. 2050/17, Komořany, 143 00 Praha 412, 
DS: PO_R, e37djs6 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. 
jejich retence“:  

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 32 - orná půda, 33 - orná půda, 38 - orná půda, 39 - orná půda, 41 
- orná půda, 42 - orná půda, 43 - orná půda, 44 - orná půda, 45 - orná půda, 46 - orná půda, 
47 - orná půda, 48 - orná půda, 49 - orná půda, 50/1 - orná půda, 52/1 - orná půda, 60/7 - 
orná půda, 60/17 - orná půda, 60/20 - orná půda, 60/21 - orná půda, 67/1 - orná půda, 67/3 - 
orná půda, 67/7 - ostatní plocha, 67/8 - orná půda, 67/9 - orná půda, 68/1 - ostatní plocha, 
68/7 - lesní pozemek, 68/8 - lesní pozemek, 68/11 - vodní plocha, 70/2 - vodní plocha, 
143/34 - orná půda, 152/3 - orná půda, 152/4 - zahrada, 152/5 - orná půda, 152/15 - orná 
půda, 182/2 - ostatní plocha, 187/2 - orná půda 

Katastrální území Rouchovany 
pozemková parcela číslo: 599/1 - orná půda, 599/2 - vodní plocha, 600 - orná půda, 601 - 
orná půda 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj 
v lokalitě Dukovany““: 
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(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 109/13 - orná půda, 341/6 - orná půda, 341/26 - ostatní plocha, 
375/1 - ostatní plocha, 375/2 - ostatní plocha, 376/5 - ostatní plocha, 418  - ostatní plocha 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 66/1 - orná půda, 66/15 - orná půda, 127 - orná půda, 128 - orná 
půda, 134/1 - orná půda, 134/13 - orná půda, 134/15 - orná půda, 134/17 - orná půda, 
134/18 - orná půda, 134/19 - orná půda, 134/20 - orná půda, 134/28 - orná půda, 142/13 - 
orná půda, 142/15 – orná půda, 142/19 - orná půda, 142/20 - orná půda, 142/21 - orná půda, 
142/22 - orná půda, 142/38 - orná půda, 142/41 - orná půda, 142/89 - orná půda, 142/92 - 
orná půda, 142/93 - orná půda, 142/94 - orná půda, 142/95 - orná půda, 142/96 - orná půda, 
142/97 - orná půda, 142/102 - orná půda, 143/4 - ostatní plocha, 143/78 - ostatní plocha, 
182/3 - ostatní plocha  

Katastrální území Heřmanice u Rouchovan 
pozemková parcela číslo: 205/2 - orná půda, 205/5 - orná půda, 206 - orná půda, 210 - orná 
půda, 212/4 - orná půda, 212/7 - orná půda, 212/8 - orná půda, 212/9 - orná půda, 212/10 - 
orná půda, 212/11 - orná půda, 212/12 - orná půda, 212/13 - orná půda, 215/7 - ostatní 
plocha, 215/16 - ostatní plocha, 215/17 - ostatní plocha, 219 - orná půda, 240/12 - ostatní 
plocha, 240/19 - ostatní plocha, 240/20 - ostatní plocha, 240/23 - orná půda, 240/32 - orná 
půda, 251/3 -orná půda, 251/5 - orná půda, 251/18 - orná půda, 251/25 - orná půda, 251/26 - 
orná půda, 251/29 - orná půda, 260/6 - ostatní plocha, 260/25 - ostatní plocha, 260/26 - 
ostatní plocha, 260/27 - ostatní plocha, 335/1 - orná půda, 336/1 - ostatní plocha, 336/8 - 
ostatní plocha, 1526 - ostatní plocha, 1530 - ostatní plocha 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR 
Slavětice“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 109/13 - orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 - orná půda, 375/3 
- ostatní plocha, 375/5 - ostatní plocha, 376/5 - ostatní plocha 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 140 - ostatní plocha, 142/66 - orná půda, 142/68 - orná půda, 
142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 - 
orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 
142/78 - orná půda, 142/79 - orná půda, 142/80 - orná půda, 142/83 - orná půda, 182/18 - 
ostatní plocha 

Katastrální území Slavětice 
pozemková parcela číslo: 117 - orná půda, 122/1 - orná půda, 122/2 - orná půda, 123/1 - 
orná půda, 123/6 - orná půda, 123/7 - orná půda, 125/1 - orná půda, 125/2 - orná půda, 
128/6 - orná půda, 128/7 - orná půda, 138/4 - ostatní plocha, 144/7 - orná půda, 144/8 - orná 
půda, 144/16 - orná půda, 145/7 - ostatní plocha, 145/10 - ostatní plocha, 145/11 - ostatní 
plocha, 148/2 - ostatní plocha, 148/5 - orná půda, 148/15 - ostatní plocha, 150/1 - orná půda, 
150/2 - orná půda, 155/5 - orná půda, 155/6 - orná půda, 155/7 - orná půda, 162/1 - orná 
půda, 162/2 - orná půda, 631/2 - ostatní plocha, 633 - ostatní plocha, 635 - ostatní plocha, 
636 - orná půda, 763/1 - ostatní plocha, 766 - ostatní plocha 

stavební parcela číslo: 166 - zastavěná plocha a nádvoří, 167 - zastavěná plocha a nádvoří, 
168 - zastavěná plocha a nádvoří, 169 - zastavěná plocha a nádvoří, 170 - zastavěná plocha 
a nádvoří, 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 172 - zastavěná plocha a nádvoří, 173 - 
zastavěná plocha a nádvoří, 174 - zastavěná plocha a nádvoří, 175 - zastavěná plocha a 
nádvoří 
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 108/2 - orná půda, 109/7 - orná půda, 109/8 - orná půda, 109/9 - 
orná půda, 109/13 - orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 - orná půda, 123 - orná půda, 
124/9 - ostatní plocha, 124/30 - orná půda, 124/34 - orná půda, 124/38 - orná půda, 128 - 
orná půda, 134 - orná půda, 139 - orná půda, 160 - orná půda, 171 - orná půda, 390 - ostatní 
plocha, 375/1 - ostatní plocha, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - ostatní plocha, 379 - ostatní 
plocha,  383 - ostatní plocha, 384 - orná půda, 389 - ostatní plocha 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 142/58 - orná půda, 142/59 - orná půda, 142/60 - orná půda, 
142/61 - orná půda, 142/62 - orná půda, 142/63 - orná půda, 142/64 - orná půda, 142/65 - 
orná půda, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 
142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 - orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - 
orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 142/78 - orná půda, 142/80 - orná půda, 
142/83 - orná půda, 140 - ostatní plocha, 182/18 - ostatní plocha 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem 
pro NJZ EDU“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 2/3 - vodní plocha, 109/1 - orná půda, 109/13 - orná půda, 109/20 - 
orná půda, 109/21 - orná půda, 140/22 - orná půda, 140/32 - trvalý travní porost, 143/1 - orná 
půda, 143/2 - ostatní plocha, 143/5 - orná půda, 143/7 - orná půda, 144 - orná půda, 146/1 - 
trvalý travní porost, 147/1 - trvalý travní porost, 180/1 - orná půda, 181/1 - orná půda, 181/5 - 
orná půda, 181/6 - orná půda, 181/7 - zahrada, 181/21 - orná půda, 181/22 - orná půda, 
181/26 - orná půda, 181/27 - orná půda, 181/31 - orná půda, 198 - orná půda, 241/1 - lesní 
pozemek, 241/3 - ostatní plocha, 241/4 - ostatní plocha, 241/5 - lesní pozemek, 241/9 - lesní 
pozemek, 241/10 - lesní pozemek, 241/11 - lesní pozemek, 241/12 - lesní pozemek, 241/23 - 
lesní pozemek, 241/26 - lesní pozemek, 241/30 - ostatní plocha, 241/32 - ostatní plocha, 
241/35 - lesní pozemek, 241/39 - lesní pozemek, 241/47 - lesní pozemek, 242 - lesní 
pozemek, 259/2 - trvalý travní porost, 367/3 - ostatní plocha, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - 
ostatní plocha 378/1 - ostatní plocha, 378/3 - ostatní plocha, 378/4 - ostatní plocha, 379 - 
ostatní plocha, 390 - ostatní plocha, 393 - ostatní plocha, 395/1 - orná půda, 396/1 - ostatní 
plocha, 396/2 - orná půda, 399 - orná půda, 402 - ostatní plocha, 422 - ostatní plocha, 426/1 
- vodní plocha, 426/2 - vodní plocha,  
stavební parcela číslo: 114 - zastavěná plocha a nádvoří 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 140 - ostatní plocha, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 
142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 -  
orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 
142/78 - orná půda, 142/79 - orná půda, 142/80 - orná půda, 142/83 - orná půda, 182/18 - 
ostatní plocha 

Katastrální území Dukovany 
pozemková parcela číslo: 586/5 - vodní plocha, 586/7 - ostatní plocha, 586/16 - lesní 
pozemek, 586/9 - lesní pozemek, 753/3 - vodní plocha, 753/7 - vodní plocha, 766/2 - lesní 
pozemek,  
stavební parcela číslo: 348 - zastavěná plocha a nádvoří 
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 2/3 - vodní plocha, 2/18 - orná půda, 109/1 - orná půda, 109/13 - 
orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 - orná půda, 140/1 - orná půda, 140/36 - orná půda, 
143/1 - orná půda, 143/2 - ostatní plocha, 143/5 - orná půda, 143/7 - orná půda, 143/9 - orná 
půda, 144 - orná půda, 241/5 - lesní pozemek, 241/10 - lesní pozemek, 241/39 - lesní 
pozemek, 256/4 - ostatní plocha, 256/5 - ostatní plocha, 256/6 - ostatní plocha, 256/7 - 
ostatní plocha, 275/1 - lesní pozemek, 275/5 - lesní pozemek, 275/6 - lesní pozemek, 275/7 - 
lesní pozemek, 275/10 - lesní pozemek, 278/2 - ostatní plocha, 288/2 - orná půda, 292 - orná 
půda, 295 - orná půda, 296/5 - orná půda, 296/6 - orná půda, 296/7 - orná půda, 296/8 - orná 
půda, 296/9 - orná půda, 298/2 - orná půda, 324/1 - lesní pozemek, 324/6 - lesní pozemek, 
324/7 - lesní pozemek, 324/8 - lesní pozemek, 324/10 - lesní pozemek, 325/1 - lesní 
pozemek, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - ostatní plocha, 378/3 - ostatní plocha, 378/4 - 
ostatní plocha, 379 - ostatní plocha, 405/1 - ostatní plocha, 405/3 - ostatní plocha, 410 - orná 
půda, 422 - ostatní plocha, 426/3 - vodní plocha, 430/1 - vodní plocha, 430/5 - vodní plocha, 
430/7 - vodní plocha, 430/8 - vodní plocha, 435 - ostatní plocha 
stavební parcela číslo: 113 - zastavěná plocha a nádvoří, 117 - zastavěná plocha a nádvoří  

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 140 - ostatní plocha, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 
142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 -  orná půda, 142/73 - 
orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 
142/78 - orná půda, 142/79 - orná půda, 142/80 - orná půda, 142/83 - orná půda, 182/18 - 
ostatní plocha 

Katastrální území Dukovany 
pozemková parcela číslo: 586/3 - lesní pozemek, 586/4 - lesní pozemek, 586/6 - lesní 
pozemek, 586/9 - lesní pozemek, 586/15 - lesní pozemek, 753/3 - vodní plocha, 753/7 - 
vodní plocha, 766/1 - lesní pozemek 
stavební parcela číslo: 348 - zastavěná plocha a nádvoří, 527 - zastavěná plocha a nádvoří 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské 
nádrže“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 2/3 - vodní plocha, 2/4 - ostatní plocha, 2/12 - ostatní plocha, 2/13 
- orná půda, 2/14 - orná půda, 2/18 - orná půda, 2/20 - ostatní plocha, 72/1 - ostatní plocha, 
109/1 - orná půda, 109/13 - orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 - orná půda, 140/1 - orná 
půda, 140/36 - orná půda, 143/1 - orná půda, 143/2 - ostatní plocha, 143/5 - orná půda, 
143/7 -orná půda, 143/9 - orná půda, 144 - orná půda, 147/4 - ostatní plocha, 147/5 - trvalý 
travní porost, 268/2 - orná půda, 274/1 - lesní pozemek, 275/1 - lesní pozemek, 278/2 - 
ostatní plocha, 280/2 - ostatní plocha, 288/2 - orná půda, 369/2 - ostatní plocha, 375/1 - 
ostatní plocha, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - ostatní plocha, 378/3 - ostatní plocha, 378/4 - 
ostatní plocha, 379 - ostatní plocha, 396/2 - orná půda, 396/3 - orná půda, 422 - ostatní 
plocha, 430/1 - vodní plocha, 432/1 - ostatní plocha, 435 - ostatní plocha,  
stavební parcela číslo: 14/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 113 - zastavěná plocha a nádvoří, 
117 - zastavěná plocha a nádvoří,  

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 140 - ostatní plocha, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 
142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 - 
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orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 
142/78 - orná půda, 142/79 - orná půda, 142/80 - orná půda, 142/83 - orná půda, 182/18 - 
ostatní plocha,  
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské 
nádrže“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 2/3 - vodní plocha, 2/4 - ostatní plocha, 2/12 - ostatní plocha, 2/13 
- orná půda, 2/14 - orná půda, 2/18 - orná půda, 2/20 - ostatní plocha, 72/1 - ostatní plocha, 
109/1 - orná půda, 109/13 - orná půda, 109/20 - orná půda, 109/21 - orná půda, 140/1 - orná 
půda, 140/36 - orná půda, 143/1 - orná půda, 143/2 - ostatní plocha, 143/5 - orná půda, 
143/7 - orná půda, 143/9 - orná půda, 144 - orná půda, 147/4 - ostatní plocha, 147/5 - trvalý 
travní porost, 268/2 - orná půda, 274/1 - lesní pozemek, 275/1 - lesní pozemek, 278/2 - 
ostatní plocha, 280/2 - ostatní plocha, 288/2 - orná půda, 369/2 - ostatní plocha, 375/1 - 
ostatní plocha, 375/3 - ostatní plocha, 375/5 - ostatní plocha, 378/3 - ostatní plocha, 378/4 - 
ostatní plocha, 379 - ostatní plocha, 396/2 - orná půda, 396/3 - orná půda, 422 - ostatní 
plocha, 430/1 - vodní plocha, 432/1 - ostatní plocha, 435 - ostatní plocha, 
stavební parcela číslo: 14/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 113 - zastavěná plocha a nádvoří, 
117 - zastavěná plocha a nádvoří,  

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 140 - ostatní plocha, 142/67 - orná půda, 142/68 - orná půda, 
142/69 - orná půda, 142/70 - orná půda, 142/71 - orná půda, 142/72 - orná půda, 142/73 - 
orná půda, 142/74 - orná půda, 142/75 - orná půda, 142/76 - orná půda, 142/77 - orná půda, 
142/78 - orná půda, 142/79 - orná půda, 142/80 - orná půda, 142/83 - orná půda, 182/18 - 
ostatní plocha 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského 
potoka“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 26/2 - orná půda, 32 - orná půda, 33 - orná půda, 38 - orná půda, 
39 - orná půda, 41 - orná půda, 42 - orná půda, 43 - orná půda, 44 - orná půda, 45 - orná 
půda, 46 - orná půda, 47 - orná půda, 48 - orná půda, 49 - orná půda, 50/1 - orná půda, 52/1 
- orná půda, 59 - vodní plocha, 60/3 - ostatní plocha, 60/7 - orná půda, 60/13 - ostatní 
plocha, 60/14 - trvalý travní porost, 60/15 - trvalý travní porost, 60/16 - trvalý travní porost, 
60/21 - orná půda, 67/1 - orná půda, 67/9 - orná půda, 143/33 - orná půda, 143/35 - orná 
půda, 143/38 - orná půda, 143/41 - zahrada, 143/42 - ostatní plocha, 143/43 - ostatní plocha, 
143/60 - orná půda, 143/62 - orná půda, 143/78 - ostatní plocha, 152/3 - orná půda, 152/4 - 
zahrada, 152/5 - orná půda, 152/6 - orná půda, 152/7 - orná půda, 152/15 - orná půda, 182/2 
- ostatní plocha, 187/2 - orná půda,  
stavební parcela číslo: 15 - zastavěná plocha a nádvoří 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU 
do Heřmanického potoka“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Heřmanice u Rouchovan 
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pozemková parcela číslo: 104 - orná půda, 109/5 - orná půda, 109/9 - orná půda, 109/14 - 
orná půda, 109/18 - orná půda, 109/20 - orná půda,109/25 - orná půda, 109/26 - orná půda, 
109/27 - orná půda, 109/28 - orná půda, 109/29 - orná půda, 109/30 - orná půda, 109/31 - 
orná půda, 170/1 - orná půda, 170/2 - orná půda, 171 - orná půda, 172 - orná půda, 173 - 
orná půda, 181/1 - trvalý travní porost, 181/5 - trvalý travní porost, 198 - orná půda, 200/6 - 
orná půda, 205/3 - orná půda, 251/32 - orná půda, 304/8 - orná půda, 304/9 - orná půda, 
304/15 - orná půda, 328/1 - orná půda, 328/2 - orná půda, 328/7 - orná půda, 334 - orná 
půda, 336/4 - ostatní plocha, 336/5 - ostatní plocha, 338 - orná půda, 339 - orná půda, 379/2 
- ostatní plocha, 379/3 - ostatní plocha, 379/7 - ostatní plocha, 379/10 - ostatní plocha, 
379/11 - ostatní plocha, 379/12 - ostatní plocha, 1530 - ostatní plocha  

Katastrální území Kordula 
pozemková parcela číslo: 132 - orná půda, 160 - trvalý travní porost 

Katastrální území Rešice 
pozemková parcela číslo: 611/4 - orná půda 

 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákon k doručení veřejnou 
vyhláškou pro stavbu „Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům 
na ploše ZS NJZ EDU“: 

(podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí)  

Katastrální území Heřmanice u Rouchovan 
pozemková parcela číslo: 205/2 - orná půda, 205/6 - orná půda, 205/7 - orná půda, 206 - 
orná půda, 210 - orná půda, 212/4 - orná půda, 215/17 - ostatní plocha, 219 - orná půda, 222 
- orná půda, 249 - orná půda, 250 - orná půda, 251/3 - orná půda, 251/5 - orná půda, 251/14 
- orná půda, 251/18 - orná půda, 251/26 - orná půda, 251/32 - orná půda, 336/1 - ostatní 
plocha, 344 - orná půda, 1520 - ostatní plocha, 1530 - ostatní plocha 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 61/9 - trvalý travní porost, 61/12 - ostatní plocha, 134/1 - orná 
půda, 134/17 - orná půda, 134/18 - orná půda, 134/19 - orná půda, 134/20 - orná půda, 
134/26 - orná půda, 134/28 - orná půda, 138/1 - ovocný sad, 138/2 - zahrada, 182/10 - 
ostatní plocha, 182/15 - ostatní plocha 

Dotčené orgány: 

K doručení jednotlivě: 

Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, 
674 01 Třebíč  

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč  

Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 
674 01 Třebíč  

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 
674 01 Třebíč  

Dotčené orgány: 

K doručení datovou schránkou: 

Policie ČR -– Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Třebíč, 
Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická č. p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 9gsaax4 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII; Mezírka 1; 602 00 Brno, 
DS: OVM, 9gsaax4 



 
Čj.:OV 52079/21 - SPIS 7229/2021/Pec     

Strana 40 (celkem 40) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č. p. 1882/57, 
587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 586 
01 Jihlava 1, DS: OVM, 4uuai3w 

Městský úřad Hrotovice, nám. 8. května č. p. 1, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, 3zebdza 

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou č. p. 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: OVM, 6bnaawp 

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, DS: OVM, 
5mjaatd 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č. p. 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
DS: OVM, bxtaaw4 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č. p. 1585/9, Nové Město, 110 00 
Praha 1, DS: OVM, me7aazb 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce č. p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: 
OVM, ntdaa7v 

Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk 

Obecní úřad Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany, DS: OVM, u6tb3rm 

Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany, DS: OVM, t7gbqvz 

Obecní úřad Slavětice, Slavětice č. p. 58, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, kjnbgas 

 

Vyvěšení bezodkladně na dobu 30 dnů na úředních deskách v ČR:  

Městský úřad Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  

Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany 

Obecní úřad Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany 

Obecní úřad Slavětice, Slavětice č. p. 58, 675 55 Hrotovice 

 

 

 

 

Toto oznámení včetně příloh (žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby, žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu a žádost o spojení 
projednání žádostí o vydání rozhodnutí o umístění staveb se žádostí o vydání 
rozhodnutí o ochranném pásmu pro stavby v jednom společném územním řízení) musí 
být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce.  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne  ..........                                         Sejmuto dne  .......... 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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