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Dle rozdělovníku 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád),  a ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),  a  jako místně příslušný orgán 
ochrany přírody podle ustanovení § 11 správního řádu, 

r o z h o d l 

v rámci probíhajícího správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska ve smyslu ust. § 4 
odst. 2 zákona ve věci „Revitalizace rybníku Korbel“, které bylo zahájeno dne 14.4.2014 a bude 
ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé v zákonné lhůtě stanovené v ustanovení  § 36 odst. 1 
správního řádu takto: 

účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
ve lhůtě do 3 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení. 

 
Účastníci řízení:  

• podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
      -     Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice 
      -     Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 

 

O d ů v o d n ě n í 

Dne  14.4.2014 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen správní 
orgán),  žádost od Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice o vydání závazného 
stanoviska orgánu ochrany přírody  ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona ve věci „Revitalizace 
rybníku Korbel“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 
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Podle příslušných ustanovení zákona a správního řádu oznámil správní orgán zahájení řízení ve 
věci všem známým účastníkům řízení oznámením ze dne 18.4.2014 č. j. 
ŽP/13119/2014/2357/2014-jirik. 

 

Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit  kdykoliv v průběhu správního řízení své 
stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3  
správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí 
spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby 
vydání rozhodnutí  v budově Městského  úřadu Velké Meziříčí, Náměstí 27/28, kanceláři odboru 
životního prostředí dveře č.  1, 594 13 Velké Meziříčí, v pracovní době městského úřadu (Po a St 
od 8,00 – 17,00 hodin, v ostatní dny od 8,00 – 13,00 hodin), v jiném termínu  na základě dohody. 

 
 
 

Poučení účastníků 
 

 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá, a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 
dnů  ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Velké Meziříčí. 
Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Petr Jiřikovský v.r. 
úředník odboru životního prostředí  
 

 

Rozdělovník :  

• podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 
      -     Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice 
      -     Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 
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