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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

 
Obec Častrov, IČO 00247987, Častrov 105, 394 63  Častrov,                                                             

v zastoupení: 
Ing. Miroslav Červenka, IČO 71566767, Drážďany 80, Častrov, 394 70  Kamenice nad Lipou 

 (dále jen "žadatel") podal dne 24.11.2015 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby: 

MALÁ VODNÍ NÁDRŽ "POD LOUVAREM" 
 

na pozemcích parc. č. 27/14, 27/64, 869/1, 878/1 a 2012 v katastrálním území Častrov.                          

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí  
č.j.: 53-828-3/2013/st, ze dne 29.11.2013. 

 
Jedná se o umístění malé vodní nádrže a pěti mokřadních tůní v katastrálním území Častrov. Malá vodní 
nádrž se bude nacházet na severovýchodním okraji zastavěné části obce Častrov, na drobném vodním 
toku (Barborský potok) a bude umístěna na pozemcích parc. č. 869/1, 878/1 a 2012 v katastrálním území 
Častrov. Lokalita pro výstavbu mokřadních tůní se nachází cca 300 m  západně od budované malé vodní 
nádrže mimo vlastní vodní tok v silně zamokřeném místě, mokřadní tůně budou umístěny na pozemcích 
parc. č. 24/14 a 27/64 v katastrálním území Častrov. Hlavní účelem umístění stavby je podpoření funkce 
krajinotvorné, estetické a ekologicko-stabilizační. Vodní nádrž bude také zdrojem požární vody a dále 
sloužit k extenzivnímu chovu ryb. 
 

Městský úřad Počátky, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona              
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí, ve kterém podle § 93 odst. 3 stavebního upouští od ústního jednání  
a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do 

04. 01. 2016, 
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Počátky, stavební odbor, úřední 
dny pondělí a středa od 7,00 - 11,00 a 11,30 - 16,30 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě). 
 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

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

Petr Zadák 
vedoucí odboru 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní 
řád). 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Častrov, IDDS: ctgbmkw 
v zastoupení: Ing. Miroslav Červenka, Drážďany č.p. 80, Častrov, 394 70  Kamenice nad Lipou 
Česká republika 
v zastoupení: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 8upftbv 
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
majitelé pozemků parc. č. 870/1, 871/1, 871/13, 871/18, 878/2, 879/2, 1908, 1915, 868/1, 1910, 27/59, 
27/60, 27/62, 27/63, 27/66, 1355/21, 1355/24, 1430/5, 1430/16, 1452/24, 1455, 1461, 2015/3, 2015/4, 
27/61, 27/65, 1452/2, 1452/23, 1452/25, 1932, 2015/1, 2015/5 v katastrálním území Častrov. 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IDDS: ugqb3nb 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, IDDS: ugqb3nb 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, IDDS: ksab3eu 
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 
Vypraveno dne: 03.12.2015 


