
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
Odbor výstavby 
 

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

Spis č.: OV/7232/2021 V Třebíči dne 29.07.2021 
Č.j.: OV 46969/21 - SPIS 7232/2021/Pec 

VYŘIZUJE: Ing. Jaroslav Vošmera, Ph.D. 
TELEFON: 568 896 189 
E-MAIL: njz@trebic.cz 

V e ř e j n á  v y h l á š k a  

O Z N Á M E N Í  

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  
 
Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, 
IČ: 04669207 

podala dne 01.06.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  

„Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu“ (dále jen „stavba“) na pozemcích: 

pozemková parcela číslo: 376/5 - ostatní plocha, 109/1 - orná půda, 109/6 - orná půda, 
109/22 - orná půda, 109/7 - orná půda, 109/8 - orná půda, 109/9 - orná půda, 109/10 - orná 
půda, 108/2 - orná půda, 124/36 - orná půda, 379 - ostatní plocha, 143/6 - orná půda, 143/7 - 
orná půda, 143/8 - orná půda, 107 - orná půda v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, 
dočasný zábor: 124/38 – orná půda v katastrálním území Skryje nad Jihlavou, pozemková 
parcela číslo: 1530 - ostatní plocha, 251/16 - orná půda, 251/2 - orná půda, 302/1 - ostatní 
plocha, 109/12 - orná půda, 317/2 - ostatní plocha, 200/7 - orná půda, 177 - orná půda, 
200/5 - orná půda, 196 - orná půda, 197 - orná půda, 334 - orná půda, 320 - ostatní plocha, 
166 - trvalý travní porost, 199 - orná půda, 325 - 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. 

Předmětná stavba je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 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 související se stavbou výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MWe a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění 
provozu elektrizační soustavy sloužící pro její zřízení a provozování.  

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 
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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 je žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 

Popis a účel stavby: 
Druh stavby: Jedná se o stavbu trvalou, novostavbu sjezdů a změnu stavby silnic II/152 
a III/15249. 
Skládá se z těchto stavebních objektů: 

• SO 101 Úprava silnice II/152 v km 84,437 - 84,735 

• SO 102 Úprava silnice II/152 v km 84,763 - 85,142 

• SO 103 Úprava silnice II/152 v km 85,115 - 85,509 

• SO 111 Úprava silnice III/15249 v km 0,904 - 0,936 

• SO 112 Úprava silnice III/15249 v km 1,547 - 1,579 

• SO 113 Úprava silnice III/15249 v km 2,060 - 3,260 

• SO 121 Napojení účelové komunikace na sil. II/152 v km 84,556 

• SO 122 Napojení účelové komunikace na sil. II/152 v km 84,914 

• SO 123 Napojení účelové komunikace na sil. II/152 v km 85,281 

• SO 131 Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 v km 0,920 

• SO 132 Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 v km 1,563 

• SO 133 Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 v km 2,388 

• SO 134 Úprava napojení účelové komunikace na sil. III/15249 v km 2,575 

• SO 135 Úprava napojení účelové komunikace na sil. II/152 v km 85,284 

• SO 141 Úprava stávajících sjezdů 

• SO 321 Přeložka vodovodu VAS na sil. II/152 v km 85,328 

Účel stavby: Navržená stavba je dopravní stavbou a řeší úpravy stávajících silnic II/152 (SO 
101, 102, 103) a III/15249 (SO 111, 112 a 113), dopravní napojení účelových komunikací 
pro obsluhu areálu jaderného zařízení NJZ EDU (SO 121, 122, 123, 131 a 132) a dopravní 
napojení koridoru pro výstavbu odvodu srážkových vod realizované v rámci stavby 
„Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka“ 
(SO 133). Stávající účelové komunikace a sjezdy navazující na sil. II/152 a III/15249, které 
budou upraveny v rámci objektu SO 134, 135 a 141 a budou sloužit k obsluze území. Dále 
bude realizována přeložka vodovodu (SO 321). 
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. 
Úpravy na sil. II/152 (SO 101, 102, 103) zahrnují úpravy silnice v prostoru navržených sjezdů 
(napojení účelových komunikací) do prostoru NJZ EDU (SO 121, 122, 123). V km 84,556 
(SO 121) se nachází vedlejší sjezd, který je řešen jako jednoduchá styková křižovatka. 
Na sil. II/152 je navrženo rozšíření levého jízdního pruhu na 5,50 m. Napojení v km 84,914 
(SO 122) a v km 85,281 (SO 123) jsou navržena jako kapacitní křižovatky s přídatnými 
(řadicími) pruhy. 

Sil. III/15249 bude primárně sloužit k příjezdu na plochy zařízení staveniště NJZ EDU 
ze silnice II/152. Hlavní plochy zařízení staveniště NJZ EDU jsou situovány cca v km 0,9-1,8 
pasportního staničení sil. III/15249. V tomto prostoru jsou navrženy dva hlavní sjezdy 
na plochy zařízení staveniště (SO 131, 132). Silnice III/15249 (SO 113) bude v úseku 
cca od km 2,06 do km 3,26 upravována (rozšiřována). 

Úprava silnice II/152 - SO 101, 102, 103 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
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Směrové řešení i výškové řešení a klopení plně respektuje řešení související stavby 
rekonstrukce silnice „II/152 Hrotovice – Dukovany, II. etapa“. 
Silnice II/152 je rozšířena o přídatné pruhy následovně: 

• SO 101 – na sil. II/152 navrženo rozšíření jízdního pruhu směr Třebíč na šířku 

5,50 m. Rozšíření je řešeno asymetricky jižním směrem (vpravo). 

• SO 102 – navržení přídatného pruhu pro levé odbočení ve směru na Třebíč a pruhu 

pro odbočení vpravo ve směru na Ivančice pro odbočení do areálu NJZ EDU šířky 3,25 m. 

Přídatný pruh pro pravé odbočení je součástí napojení SO 122. 

• SO 103 – vložení přídatných pruhů pro levé odbočení pro oba směry jízdy a pruhu 

pro odbočení vpravo ve směru na Ivančice pro odbočení do areálu NJZ EDU šířky 3,25 m. 

Přídatný pruh pro pravé odbočení je součástí napojení SO 123. 

Úprava silnice III/15249 - SO 111, 112 
Jedná se o úpravu stávající vozovky bez změny polohy a výšky komunikace. 

Úprava silnice III/15249 - SO 113 
Směrové i výškové řešení vychází z vedení stávající silnice III/15249. Rozšíření vozovky je 
řešeno asymetricky vůči stávající komunikaci, čímž dochází k drobné změně polohy osy 
komunikace (max. do 1 m). Oproti stávajícímu výškovému řešení komunikace dojde 
k navýšení nivelety o 50 mm. 
Šířkové řešení  
Kategorie silnice III/15249 je v úsecích km 2,060*-2,582* a 2,673*-2,892* navržena 
v modifikované kategorii S 6,5: 

• Jízdní pruhy  2 x 2,75 m 

• Zpevněná krajnice - nejsou uvažovány, 

v místech, kde to místní podmínky umožňují, bude vozovky rozšířena na 6,50 m 

(odpovídá kategorii S 7,5). 

(*… staničení uvedena včetně přechodových úseků zajišťujících přechod šířky vozovky 
z 6,5 m na stávající šířku komunikace). 

Napojení účelové komunikace na sil. II/152 - SO 121, 122, 123 

Směrové řešení napojení je v celé délce vedeno v přímé, napojují se kolmo na sil. II/152. 
Výškové řešení budoucích účelových komunikací vychází v místě napojení podél sil. II/152 
z příčného sklonu této silnice a dále pokračuje směrem k předpokládané výšce terénních 
úprav v areálu NJZ EDU 389,00 m n. m. 
Jízdní pruhy účelových komunikací jsou navrženy v šířce 3,25 m, zpevněné krajnice 
(vč. vodících proužků) 0,75 m následovně: 

• SO 121 – 2x jízdní pruh, 2x zpevněná krajnice v celkové šířce zpevnění 8 m. 

• SO 122 a SO 123 – 3x jízdní pruh (směr NJZ EDU, levé odbočení směr Slavětice, 

pravé odbočení směr Dukovany), 2x zpevněná krajnice v celkové šířce zpevnění 11,25 m. 

V místě napojení je vložen dopravní stín šířky 3,0 m v délce 52 m. 

Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 - SO 131, 132 

V realizované délce jsou napojení navržena v přímé, prakticky kolmé k sil. III/15249 (úhel 
připojení 88-90°). 
V místě napojení na silnici III/15249 je respektován příčný sklon komunikace. Výškové řešení 
obou napojení je řešeno tak, aby byl zajištěn odtok vody a nedocházelo k natékání vody 
z napojované komunikace na sil. III/15249. 
Sjezdy jsou uvažovány v základní šířce 7,0 m a poloměry nároží R = 12,0 m. 

Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 - SO 133 
V místě křížení sil. III/15249 jsou napojení navržena v přímé. Napojení na silnici je navrženo 
pod úhlem 75/105°. 
V místě napojení na silnici III/15249 je respektován příčný sklon komunikace. Výškové řešení 
obou napojení je řešeno tak, aby byl zajištěn odtok vody a nedocházelo k natékání vody 
z napojované komunikace na sil. III/15249. 
Sjezdy jsou uvažovány v základní šířce 4,0 m a jsou rozšířeny náběhy směrem k sil. 
III/15249 a poloměry nároží R = 12,0 m. 
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Napojení účelové komunikace na sil. III/15249 (SO 134) 
Napojení je navrženo jako kolmé – jedná se o úpravu napojení stávající komunikace. 
Výškové řešení respektuje výškové řešení sil. III/15249 a napojované účelové komunikace. 
Šířka zpevnění je proměnlivá – v místě napojení na silnici se komunikace rozšiřuje 
z cca 2,8 m šířky na 10,0 m. 

Napojení účelové komunikace na sil. II/152 (SO 135) 
Napojení je navrženo jako kolmé – jedná se o úpravu napojení stávající jednopruhové 
obousměrné komunikace. 
Výškové řešení respektuje výškové řešení sil. II/152 a napojované účelové komunikace. 
Šířka zpevnění je proměnlivá – v místě napojení na silnici se komunikace rozšiřuje 
z cca 3,7 m šířky na cca 7,0 m. 

Napojení stávajících sjezdů (SO 141) 
Sjezdy jsou umístěny:  

• km 2,264 vpravo 

• km 2,272 vlevo 

• km 2,575 vpravo 

Půdorysně jsou sjezdy navrženy šířky 6,0 m, délka sjezdu je do 9,0 m od hrany komunikace. 
Úhel napojení se pohybuje mezi 75-93°. 

Přeložka vodovodu VAS na sil. II/152 (SO 321) 
Stávající vodovodní přivaděč DN 300 kříží stávající komunikaci II/152 Hrotovice – Dukovany 
v km 85,33 a dále pokračuje podél této komunikace v hraně příkopu. V místě křížení 
je navržena přeložka vodovodu DN 300 v délce 91,7 m. Nové křížení je navrženo jako kolmé 
a následně trasa vodovodu kopíruje hranu silničního příkopu. 

 
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; 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č. p. 
1882/57, 587 33 Jihlava; 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, 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; 
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 průmyslu a obchodu, Na Františku č. p. 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1; 
Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno; 
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; 
Obecní úřad Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany. 
 
K předmětnému záměru vydaly rozhodnutí, závazná stanoviska popřípadě vyjádření tyto 
dotčené orgány: 

• 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) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence (vyjádření ze dne 14.10.2020,  č.j.: MZP/2020/710/4011)  

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 

18.11.2020, č.j.: KUJI 71684/2020 OZPZ 2268/2020) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (usnesení 

ze dne 24.08.2020, č.j.: KUJI 81069/2020 OZPZ 153/2020 Ml) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (závazné 

stanovisko ze dne 21.09.2020, č.j.: KUJI 88447/2020 OŽPZ 1931/2020 PP-2)  

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (sdělení ze dne 
05.08.2020, č. j.: KUJI 71675/2020 OZPZ 1531/2020) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 

22.03.2021, č.j.: MZP/2021/560/371) 

• Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII (souhlas ze dne 

27.04.2021, č.j.: MZP/2021/560/163) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (vyjádření 

ze dne 23.02.2021, č.j.: KUJI 16887/2021 ODSH)  

• Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí (vyjádření ze dne 19.08.2020, č.j.: 

OŽP 59072/20 - SPIS OŽP/9500/2020/Or) 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko 

ze dne 10.08.2020, č.j.: KHSV/16933/2020/JI/HOK/Sme) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 26.08.2020, zn.: OŠK 
54385/20 - SPIS 9824/2020/Ol) 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (závazné 

stanovisko ze dne 11.08.2020, č.j.: KUJI 71679/2020 Ma/V/110 ODSH 26/2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 

14.08.2020, zn.: ODKS 54388/20 - SPIS 53/2020/PJ) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (závazné stanovisko 

ze dne 19.01.2021, zn.: ODKS 3103/21 - SPIS 207/2021/St)  

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 

21.12.2020, zn.: ODKS 90073/20 - SPIS 14652/2020/PJ)  

• Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (rozhodnutí ze dne 

18.01.2021, zn.: ODKS 93037/20 - SPIS 14853/2020/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) 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (závazné stanovisko ze dne 20.08.2020, č.j.: 

MPO 523907/2020) 

• 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 03.09.2020, sp. zn.: 

104177/2020-1150-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 08.10.2020, č.j.: HSJI- 3949-4/P-2020) 

• Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování (závazné stanovisko 

ze dne 25.02.2021, zn.: ORÚP 83188/20 - SPIS 1488/2021/HaD) 

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

• Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (vyjádření 

ze dne 21.12.2020, č.j.: KUJI 119476/2020 ODSH) 

• Obecní úřad Rouchovany (souhlas ze dne 29.03.2021) 
 

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“) – 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.  

mailto:njz@trebic.cz
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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 přílohy (žádost o vydání územního 
rozhodnutí) 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 
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 

https://www.trebic.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ms-37118/p1=37118
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Příloha: žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

 
Obdrží: 

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

K doručení datovou schránkou: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

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

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce č. p. 2050/17, Komořany, 143 00 Praha 412, 
DS: PO_R, e37djs6 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, 
DS: PO_R, xnjf5zy 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona k doručení veřejnou 
vyhláškou: 

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

Katastrální území Skryje nad Jihlavou 
pozemková parcela číslo: 124/32 - orná půda, 124/39 - orná půda, 126 - orná půda, 130 - 
orná půda, 132 - orná půda, 133 - orná půda, 139 - orná půda, 143/5 - orná půda, 421 - orná 
půda 

Katastrální území Heřmanice u Rouchovan 
pozemková parcela číslo: 90/5 - orná půda, 90/11 - orná půda, 90/15 - ostatní plocha, 90/20 - 
orná půda, 169 - orná půda, 170/1 - orná půda, 170/2 - orná půda, 187/2 – trvalý travní 
porost, 187/14 - trvalý travní porost,  189 - orná půda, 190 - orná půda, 191 - orná půda, 
200/1 - orná půda, 200/6 - orná půda, 251/14 - orná půda, 260/12 - orná půda, 260/27 - 
ostatní plocha, 272/1 - orná půda, 326 - ostatní plocha, 328/1 - orná půda, 328/3 - orná půda, 
335/2 - orná půda, 360 - orná půda, 363/2 - ostatní plocha, 366/2 - orná půda, 382 - orná 
půda, 1526 - ostatní plocha 

Katastrální území Lipňany u Skryjí 
pozemková parcela číslo: 110 - orná půda, 112/2 - 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, 
181/1 - ostatní plocha  

Dotčené orgány: 

K doručení jednotlivě: 

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

Dotčené orgány: 

K doručení datovou schránkou: 

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

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 

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

Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor 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 

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

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

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

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

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

 

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 přílohy (žádost o vydání územního rozhodnutí) 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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