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Rozhodnutí

V e ř e j n á   v y h l á š k a

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 
IČ: 70890749
Adresa sídla: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
V zastoupení: f. WETLAND s.r.o., IČ: 27725839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov

I.  povoluje 

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozd.předpisů a § 118 odst. 2 stavebního zákona změnu stavby vodního díla: „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“ umístěné v kraji Vysočina, obci Jihlávka, na pozemcích p.č. 1010/1, 
1010/2, 1012 dle PK a 1043/9 dle KN v k.ú. Jihlávka, vodní tok: Doubravský potok, č.h.p. 1-07-03-033, 
vodní útvar: 65200, povolené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 08.10.2012, č.j. 
MMJ/OŽP/4001/2012-7, které nabylo právní moci dne 05.12.2012, která spočívá ve:

 Změně těchto stavebních objektů:
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.

Ostatní body výše uvedeného rozhodnutí zůstávají v platnosti.

II. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

Dle rozdělovníku
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III. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Odůvodnění

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 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  

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle  ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu,  a další doklady, a to:

- doklad o zaplacení správní poplatku, 
- výkres změny stavby před jejím dokončením vypracovaný Ing. Miroslavem Červenkou,
- plná moc ze dne 20.05.2010.

Podle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona  a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů oznámil příslušný speciální stavební úřad zahájení řízení o změně stavby před 
dokončením všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: 
MMJ/OŽP/9574/2014-2 ze dne 25.11.2014, kterým  byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení 
pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na 
námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona brát zřetel. 

Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky a 
připomínky. 

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.                                                                                                                 
Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k 
němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. V průběhu 
řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránily vydání vodoprávního 
rozhodnutí a to ani ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů. 
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení:
WETLAND s.r.o., IČ: 27725839, Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, Obec Jihlávka, IČ: 00286028, 
Jihlávka 134, 588 51 Batelov, Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, Holečkova 8, 150 21 Praha 
5, Marie Petrů, Fučíkova 325, 378 56 Studená, Ing. Jaroslav Kolařík, Horní Vilímeč 17, 394 64, 
Počátky, Vladimír Maňhal, Družstevní 505, 394 70 Kamenice nad Lipou, Jan Francán – adresa 
neznámá, František Kotál – adresa neznámá, Jiří Koželouh, Jihlávka 125, 588 51 Batelov, Karel 
Chalupský, Větrný Jeníkov 186, 588 42 Větrný Jeníkov, FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o., 
IČ: 46969811, Jihlávka 127, 588 51 Batelov, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace, IČ: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
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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

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
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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

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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