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           Oprávněná úřední osoba 
 

Rozhodnutí 
Veřejná vyhláška 

 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle 
ustanovení § 140 správního řádu 
   
 
Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 
Název: Kraj Vysočina   
Adresa sídla: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČ: 708 90 749 
 
 

I. vydává   
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona 
 

povolení k nakládání s povrchovými vodami 
 
k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle – Mokřad na p.p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 
1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka z HGR 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy, kraj Vysočina, obec 
Jihlávka, pozemek p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka, vodní tok: 
Doubravský potok, č.h.p. 1-07-03-033, vodní útvar: 65200. 
 
Účel užití povoleného nakládání s vodami: akumulace; vzdouvání 
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 654,30 m n.m. 
Celkový objem akumulované vody: 9 146 m3 
Délka vzdutí při maximální hladině: 63,00 m 
 
Doba, na kterou se povolení vydává:  po dobu trvání vodní nádrže, jako vodního díla 
 
Zdroj vody: z vodního toku 
Název vodního toku: Doubravský potok 
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-033 
 

 
 
Dle rozdělovníku 

 
 
Dle rozdělovníku 
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II. stanovuje podmínky 

 
za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje: 
1. Vodní dílo bude udržováno v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré doklady budou 
uloženy u vlastníků a musí být k dispozici při vodohospodářských revizích. 
2. V případě užití látek škodlivých vodám za účelem zvýšení úživnosti, bude příslušný Krajský úřad 
požádán o výjimku toto umožňující. 
3. Pokud dojde ke změně účelu nakládání s vodami, bude požádáno o změnu tohoto povolení. 
 
 

IV. rozhoduje 
 
podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona 
1. o zařazení vodního díla: Mokřad na pozemku p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 1043/9 dle KN 

k.ú. Jihlávka 
do kategorie IV. 

z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. 
 

2. o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled: 
v rozsahu a za podmínek: 
1. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní dohled v 

rozsahu a za podmínek daných vyhláškou č. 471/2001 Sb. a vodním zákonem č. 254/2001 Sb. 
2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k 

prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložen 
výsledek technicko-bezpečnostního dohledu v termínu: 1 x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné 
okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 

3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na 
určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 

 
 

V. vydává 
 
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 
 
 

stavební povolení 
 
k provedení stavby vodního díla: Biodiverzita – EVL V Lisovech (etapa 1) – SO 01: Obnova 
mokřadu na p.p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka, obec Jihlávka, kraj 
Vysočina, č.h.p. 1-07-03-033, HGR: 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy, vodní útvar: 65200. 
 
 
Základní údaje o povolované stavbě: 
 
1. účel vodního díla: jiné. 
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a) hráz, vodní nádrž 
 
3. členění vodního díla na stavební objekty:  
SO1 – Obnova mokřadu na pozemku KN 1010/1 
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4. další údaje: 
- typ, druh a umístění hráze: zemní sypaná, homogenní, přímá  
- typ vodní nádrže: údolní protékaná 
- objem při maximální hladině: 9 146m3 
- objem retenčního prostoru:  3 207m3 
- objem při provozní hladině: 5 939 m3 
- kóta hladiny stálého nadržení: 654,50 m n.m. 
- kóta maximální hladiny: 654,30 m n.m. 
- kóta koruny hráze: 629,60 m n.m. 
- kóta dna: 652,40 m n.m. 
- zatopená plocha při provozní hladině: 5 742 m2 
- zatopená plocha při maximální hladině: 7 105 m2 
- zdroj vody: z vodního toku 
- název vodního toku: Doubravský potok 
 
 
Popis stavby vodního díla: 
 
Bude provedena obnova mokřadu o výměře cca 0,57 ha. Mokřad bude proveden, jako průtočný s 
maximální hloubkou vody cca 1,5 m. Bude provedena homogenní čelní hráz o celkové délce 150 m. 
Hráz bude dosypána na současném torzu hráze a bude opatřena zemním zámkem. Koruna hráze 
bude mít šířku 3,0 m. Návodní líc hráze bude vysvahován ve sklonu 1:3 a vzdušný líc hráze ve sklonu 
1:2. Návodní líc hráze bude opevněn kamenným pohozem tl. 300 mm uloženým na štěrkopískové 
lože. Koruna a vzdušný líc hráze budou osety travní směsí. Koruna hráze bude opatřena konstrukční 
vrstvou netuhé cesty. Zátopa bude rozdělena dělící hrázkou, která bude o 0,2 m nižší než koruna 
hráze. Břehy zátopy budou vysvahovány ve sklonu do 1:12. V záhlaví bude vytvořena mělká litorální 
zóna s hloubkou vody do 0,5 m. Bude vybudován bezpečnostní průleh po bocích s opěrnými 
armovanými zdmi na železobetonových základech o délce přelivné hrany 4,8 m. Dno bude zpevněno 
dlažbou z lomového kamene do betonu. Ve dně bude vytvořena mělká kineta pro odtok vody z 
mokřadu. Uprostřed bezpečnostního průlehu bude vytvořen pilíř, který bude podepírat dřevěnou 
mostovku. Bude vybudován jednoduchý betonový rozdělovací objekt s dlužemi na konci rozdělovací 
hrázky, který bude sloužit k regulaci přítoku do obou částí zátopy.  
 
Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka.  
 
Ostatní podrobnosti viz. schválená PD vypracovaná firmou Wetland s.r.o., IČ: 277 25 839, Lovětínská 
613/48, 588 51 Batelov a schválená Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT – 0100394, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby v květnu 2011. 
 
 

V. stanovuje podmínky  
 
pro provedení vodního díla: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla. 
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 

štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu. 

4. Bude zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty normálního 
nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního 
nadržení.  
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5. Během celé výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod zejména ropnými 
látkami, stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám.  

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - 
odpadového hospodářství ze dne 24.06.2010, č.j. MMJ/OŽP/6506/2010-OH/Ďá. 

a. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 
činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen 
dodržovat všechna ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství. 

b. Odtěžená výkopová zemina může být využita k terénním úpravám stavby, nesmí být 
použita k terénním úpravám jiné stavby bez předchozího vyjádření OŽP Magistrátu 
města Jihlavy a souhlasu příslušného Stavebního úřadu. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí – státní správy lesů ze dne 16.07.2012, č.j.: MMJ/OŽP/5557/2012: 

a. Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace, minimálně 35 m od 
sousedního lesního pozemku, 

b. Stavební a výkopový materiál nebude ukládán n pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa ani na přechodnou dobu, 

c. Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškozování lesních pozemků ani porostů.. 
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Vltavy, 

státní podnik, Praha ze dne 14.08.2011 č.j. 35902/2011-142Le: 
a. Požadujeme oznámit na PS 7, prac. J. Hradec zahájení a ukončení prací. 
b. Před vydáním kolaudačního souhlasu dodat na PS 7 geodet. zaměření skut. 

provedení stavby malých vodních nádrží (bezp. přeliv, výpustné zařízení,…) ve 
výkres. a dig. formě (situaci s okolím do 50 m v měřítku 1:500 a detailní příčný řez 
v měř. 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv – tj. pohled na objekt proti vodě) 

9. Před zahájením stavebních prací bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí 
oznámeno jméno organizace provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.  

10. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v 
souladu s plánem kontrolních prohlídek, který bude předložen vodoprávnímu úřadu před zahájení 
stavebních pracích. 

11. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.  
12. K žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude doloženo: dokumentace 

skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, geometrické zaměření stavby, zápis  
o předání a převzetí stavby, manipulační řád VD ve dvou vyhotoveních odsouhlasený správcem 
vodního toku a správcem povodí. 

 
 

VI. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 
 

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2014 
 
 

VIII. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto: 
Námitky či připomínky nebyly uplatněny. 

 
 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

1. Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Odůvodnění 
 
Investor, Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v zastoupení firmou Wetland 
s.r.o., IČ: 277 25 839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, podal dne 25.04.2012 návrh na vydání 
stavebního povolení stavby: Biodiverzita – EVL V Lisovech (etapa 1) – SO 01: Obnova mokřadu“ 
na p.p.č. 1010/1, 1010/2 a 1012 dle PK, 1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka, dle ust.  § 15 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů. Dále byla podána žádost o 
povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, spočívající ve 
vzdouvání a akumulaci povrchových vod pod č.j. MMJ/OŽP/4433/2012. 
 
Předložená projektová dokumentace byla vypracovaná firmou Wetland s.r.o., IČ: 277 25 839, 
Lovětínská 613/48, 588 51 Batelov a schválená Ing. Zdeňkem Hejtmanem, ČKAIT – 0100394, 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby v květnu 2011. 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,  
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu a ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a dalšími doklady, a to: 

- doklad o zaplacení správního poplatku č. 711 ze dne 15.08.2012, 
- veřejnoprávní smlouva uzavřená na základě žádosti žadatele: Kraj Vysočina , Žižkova 

1882/57, Jihlava zastopený MUDr. Jiřím Běhounkem s Městysem Batelov, jako příslušným 
stavebním úřadem o umístění stavby č. 1587/2011 dne 13.07.2011, 

- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městysem Batelov, stavební úřad dne 04.04.2012 
pod č.j.: BATE 494/2012,  

- souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 29.06.2011, 
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 12.08.2011 pod č.j. 5992/11 

a ze dne 07.05.2012 č.j.: Z0980 – Z051214327, 
- vyjádření RWE Distribuční služby, Brno ze dne 29.03.2012 č.j.: 5000607483, a ze dne 

17.05.2012, 
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Praha ze dne 04.05.2012 pod č.j. 77185/12, 
- vyjádření společnosti NET4GAS ze dne 07.06.2010 č.j.: 3179/10, 
- vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 17.06.2010, č.j.: 2010/6/91-1, 
- vyjádření OPTOKON Co., Ltd. ze dne 15.6.2010, 
- vyjádření VODAK Humpolec, s.r.o. ze dne 18.06.2010 č.j. C/271/10/899, 
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 02.7.2011 č.j.: 6177/HI-

Dvoř./11, 
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ze dne 

14.08.2011 č.j. 35902/2011-142Le,  
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – odpadového hospodářství ze 

dne 24.06.2010, č.j. MMJ/OŽP/6506/2010-OH/Ďá, 
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – státní správy lesů 

ze dne 16.07.2012, č.j.: MMJ/OŽP/5557/2012, 
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Magistrátu 

města Jihlavy, odboru životního prostředí – oddělení ZPF ze dne 04.07.2011, č.j.: 
MMJ/OŽP/6703/2011, 

- sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 11.07.2011 č.j.: KUJI 69937/2011, 
- rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 01.07.2011 č.j.: KUJI 59879/2011, 
- sdělení k záměru Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 02.06.2010 č.j.: KUJI 44400/2010, 
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 22.0.2011 č.j.: KUJI 56288/2011, 
- plná moc pro zastupování investora akce pro firmu Wetland s.r.o. ze dne 20.05.2010, 
- posudek o zařazení vodního díla dle technicko-bezpečnostního dohledu VODNÍ DÍLA – TBD 

a.s. Brno ze dne 26.06.2012, 
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- smlouva o právu provést stavbu mezi investorem a FARMOU JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. 
s r.o. ze dne 15.07.2011, 

- smlouva o právu provést stavbu mezi investorem a obcí Jihlávka ze dne 15.07.2011, 
- smlouva o právu provést stavbu mezi investorem a Marie Petrů ze dne 15.07.2011, 
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách. 

 
 
Vodoprávní úřad dle ust. § 76 odst. 3 vyrozuměl účastníky řízení o tom, že usnesením dle ust. § 140 
odst. 1 správního řádu ze dne 14.05.2012 č.j. MMJ/OŽP/4001/2012-3 spojil řízení o výše uvedených 
žádostech. Toto usnesení se podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenává do spisu. 
 
Dne 14.05.2012 bylo vydáno usnesení o přerušení č.j.: MMJ/OŽP/4001/2012-4 spolu s výzvou pro 
žadatele k dodání potřebných podkladů č.j.: MMJ/OŽP/4001/2012-5. Tyto podklady byly žadatelem ve 
stanovené lhůtě dodány. 
 
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/4001/2012-6 ze dne 15.08.2012. Účastníci 
řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, 
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. V rámci zahájeného řízení 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z 
hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených 
dokladů orgánů a účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody 
bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že 
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 
a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům 
stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k 
dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání 
stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 
Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný vodoprávní úřad kladně 
rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím 
stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či 
podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen 
životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. 
 
Upozorňujeme na povinnost investora respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů /ochrana dřevin, které nebudou vykáceny/, § 5 odst. 3 tohoto 
zákona /obecná ochrana rostlin a živočichů/.  
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Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství. 
 
Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinností vyplývajících ze zákona, nebyly do 
podmínek rozhodnutí uvedeny. 
 
 
Seznam všech účastníků řízení:  
Kraj Vysočina, obec Jihlávka, Povodí Vltavy, státní podnik, Marie Petrů, Ing. Jaroslav Kolařík, Vladimír 
Maňhal, Jan Francán, František Kotál, Jiří Koželouh, Karel Chalupský, FARMA JAVOŘICE 
JIHLÁVKA, spol. s r.o., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. 
 
 

Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným 
prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v 
jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. 
Stavba může být započata až po nabytí právní moci stavebního povolení. 
 
 
 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
Ing. Katarína Ruschková, v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Vypraveno dne:  
 
 
 
Toto rozodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a obce 
Jihlávka. 15. den je posledním dnem oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu 
úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem. 
  
Datum vyvěšení: .............................                                      Datum sejmutí: .......................... 
 
 
 
...............................................                                                      ...................................................... 
Podpis oprávněné osoby                                               Podpis oprávněné osoby 
 
                       Razítko:                                                                            Razítko: 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení do vlastních rukou: 

1. Wetland s.r.o., IČ: 277 25 839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov 
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou: 

2. Obec Jihlávka, IČ: 002 86 028, Jihlávka 134, 588 51 Batelov 
3. Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 708 89 953, Holečkova 8, 150 21 Praha 5 
4. Marie Petrů, Fučíkova 325, 378 56 Studená 
5. Ing. Jaroslav Kolařík, Horní Vilímeč 17, 394 64 Počátky 

Vlastníci sousedních pozemků: 
6. Vladimír Maňhal, Družstevní 505, 394 70 Kamenice nad Lipou 
7. Jan Francán - adresa neznámá 
8. František Kotál - adresa neznámá 
9. Jiří Koželouh, Jihlávka 125, 588 51 Batelov 
10. Karel Chalupský, Větrný Jeníkov 186, 588 42 Batelov 
11. FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o., IČ: 469 69 811, Jihlávka 127, 588 21 Batelov 
12. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 000 90 450, Kosovská 

1122/16, 586 01 Jihlava 
Dotčené orgány: 

13. Městys Batelov, stavební úřad, náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov 
14. Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
15. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava  
16. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
17. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
18. Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP 

Na vědomí: 
19. Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
20. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IČ: 708 89 953, Litvínovická silnice 5, 370 01 

České Budějovice 
21. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČ: 492 41 648, Studená 2, 638 00 Brno 

Na vyvěšení: 
22. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
23. Obec Jihlávka, IČ: 002 86 028, Jihlávka 134, 588 51 Batelov 
24. Internet 

 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
1. Ověřená PD stavby. 
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
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