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Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením

V e ř e j n á   v y h l á š k a

Investor, Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v zastoupení f. WETLAND s.r.o., 
IČ: 27725839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, podal dne 21.11.2014 návrh na změnu stavby: 
„Biodiverzita – EVL V Lisovech (etepa 1) – SO 01: Obnova mokřadu na p.p.č. 1010/1, 1010/2 a 
1012 dle PK, 1043/9 dle KN k.ú. Jihlávka“, před jejím dokončením dle ust. § 118 zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Změna výše uvedené stavby stavby povolené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod č.j. 
OŽP/4001/2012-7 ze dne 08.10.2012, které nabylo právní moci dne 05.12.2012 spočívá v:

1. Upouští se od výstavby rozdělovacího objektu
2. Upouští se od výstavby dělící hrázky
3. Ponižuje se celková výměra vodní plochy hladiny stálého nadržení z 5742 m2 na 3450 m2  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zák.č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozd. předpisů a 
speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 
zák.č. 500/2004 Sb., správní řád oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112, odst. 2 
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Dle ustanovení § 112, odst. 2 stavebního zákona  mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky či 
námitky nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Dotčené orgány sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě.

Vzhledem k ust. § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí , jež jsou součástí spisové dokumentace. Doloženými doklady je zjištěn stav 
věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud účastník nevyužije práva navrhovat důkazy či 
činit jiné návrhy ve výše stanovené lhůtě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce ověřenou plnou moc a 
průkaz totožnosti (viz ust. § 36 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb). Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu. 

Do dokladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Magistrátu města Jihlavy, OŽP, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava (vchod z ul. Hluboká), přízemí, dv. č. 166 v úřední dny (pondělí, středa  
8,00 - 17,00 hodin, pátek 8,00 - 14,00 hodin). Pro nahlížení do dokladů pro vydání stavebního 
povolení je nutné se prokázat průkazem totožnosti. 

Dle rozdělovníku
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Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o 
ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale 
bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

                          
OTISK RAZÍTKA
                                                                                     
Štěpánka Nováková DiS., v.r.
referent vodoprávního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den 
je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : …………………………….            Datum sejmutí : …………………………….
 

    
…………………………………………………..           ………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení     Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

V elektronické podobě                                   V elektronické podobě 
zveřejněno od :………………………………             zveřejněno do :…………………………………         

                                                                                

………………………………………………..              …………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění     Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
 

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:
1. WETLAND s.r.o., IČ: 27725839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

Účastníci řízení - doručeno veřejnou vyhláškou:
2. Obec Jihlávka, IČ: 00286028, Jihlávka 134, 588 51 Batelov
3. Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Holečkova 8, 150 21 Praha 5
4. Marie Petrů, Fučíkova 325, 378 56 Studená
5. Ing. Jaroslav Kolařík, Horní Vilímeč 17, 394 64, Počátky
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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 Větrný Jeníkov
11. FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o., IČ: 46969811, Jihlávka 127, 588 51 Batelov
12. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 00090450, Kosovská 

1122/16, 586 01 Jihlava
Dotčené orgány:

13. Úřad městyse Batelov, stavební úřad
14. Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF
15. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL 
16. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH 
17. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK
18. Krajský úřad kraje Vysočina, OŽPZ

Na vědomí:
19. Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
20. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České 

Budějovice
21. VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., IČ: 49241648, Studená 2, 638 00 Brno

Na vyvěšení:
22. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum
23. Obec Jihlávka
24. Internet
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