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Oznámení  o  zahájení stavebního a vodoprávního řízení 
 
Veřejná vyhláška 

 
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 pod č.j. 
MMJ/OŽP/4001/2012 návrh na vydání stavebního povolení na stavbu: „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. Současně byla dne 25.04.2012 podána žádost č.j. MMJ/OŽP/4433/2012 dle 
ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) vodního zákona, o povolení k nakládání s vodami spočívající ve 
vzdouvání a akumulaci povrchových vod.  
 
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.  
 
Vodní nádrž je navržena s celkovým objemem akumulované vody 9 146 m3, maximální hladinou 
akumulované vody 654,30 m n.m., délka vzdutí při maximální hladině 63,00 m. 
 
Na výše uvedenou stavbu byla na základě žádosti žadatele: Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57, Jihlava 
zastopený MUDr. Jiřím Běhounkem uzavřena veřejnoprávní smlouva s městysem Batelov, jako 
příslušným stavebním úřadem o umístění stavby č. 1587/2011 dne 13.07.2011. Souhlas dle § 15 
stavebního zákona vydal Batelov, stavební úřad dne 04.04.2012 pod č.j.: BATE 494/2012. 
 
K žádosti byl přiložen posudek k zařazení vodního díla do kategorie č. IV, podle § 61 odst. 4 vodního 
zákona ze dne 26.06.2012 zpracovaný Ing. Stanislavem Žateckým, VODNÍ DÍLA – TBD a.s.Brno.  
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami, které je spojeno 
s řízením o povolení stavby. 

 
 
Dle rozdělovníku 
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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 řízení všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům státní správy 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 doručení zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Dotčené orgány státní správy sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě. 
 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští dle ust. § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.  
K připomínkám a námitkám, která byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení se podle 
ustanovení § 112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. nepřihlíží. Nechá- li se některý z účastníků řízení 
v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou plnou moc a průkaz totožnosti. 
Dále vodoprávní úřad dle ust. § 76 odst. 3 vyrozumívá 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, podle ust. § 76 odst 5 se nelze proti němu odvolat. 
Do podkladů pro vydání stavebního a vodoprávního povolení lze nahlédnout na Magistrátu města 
Jihlavy, OŽP, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava (dveře č. 167) v úřední dny (Po, St 8:00 – 17:00 
hod., Pá 8:00 – 14:00 hod.). 
 
 
 
 
OTISK RAZÍTKA 
 
 
Bc. Jiří Doskočil, v.r. 
referent vodoprávního úřadu 
 
 
 
 
Toto oznámení 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: c, 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 
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