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Opravné rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.
2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále
jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 písmeno b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodl
podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 70 správního řádu
o provedení opravy výrokové části opatření obecné povahy
č.j.: MMJ/OŽP/20995/2017-DoJ ze dne 15.02.2017 ve věci změny stanovení ochranného pásma I. a
II. stupně vodních zdrojů: kopané studně S1 – S11 – zdroj vody pro zásobování veřejného vodovodu
Janovice v k.ú. Janovice u Polné a Stáj, které bude nově na pozemcích p.č. 255/3, 254, 255/2, 253,
252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301, 582/4, 299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné, č.h.p. 1-09-01-010,
č.h.p. 6520 – krystalinikum v povodí Sázavy, ID vod. útvaru 65200, Obec Stáj, Město Polná, kraj
Vysočina takto:
Původní:
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na návrh vlastníka vodního
zdroje Města Brtnice, IČ: 002 85 668, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice, zveřejňuje podle
ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona.
Nově:
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na návrh vlastníka vodního
zdroje společnosti Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 93, 586 01
Jihlava v zastoupení společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IČ:
494 55 842, Žižkova 93, 586 29 Jihlava, zveřejňuje podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s
ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona
Provedením opravy nebude způsobena újma žádné z dotčených osob
Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 93, 586 01 Jihlava
Odůvodnění
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí zjistil, že v opatření obecné povahy ze dne
15.02.2017 č.j. MMJ/OŽP/20995/2017-DoJ ve věci změny stanovení ochranného pásma I. a II.
stupně vodních zdrojů: kopané studně S1 – S11 – zdroj vody pro zásobování veřejného vodovodu
Janovice v k.ú. Janovice u Polné a Stáj, které bude nově na pozemcích p.č. 255/3, 254, 255/2, 253,
252 v k.ú. Stáj a p.p.č. 301, 582/4, 299/4, 613/1, 299/2 k.ú. Janovice u Polné pro žadatele společnost
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 93, 586 01 Jihlava v zastoupení
společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IČ: 494 55 842, Žižkova
93, 586 29 Jihlava, došlo ve výroku opatření obecné povahy k administrativnímu pochybení uvedení
špatného žadatele, respektive jeho zástupce.
Při vytváření písemného vyhotovení předmětného opatření obecné povahy byl ve výroku chybně
uveden žadatel, vlastník vodního zdroje Města Brtnice, IČ: 002 85 668, náměstí Svobody 379, 588 32
Brtnice místo správného vlastníka vodního zdroje společnosti Svaz vodovodů a kanalizací
JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 93, 586 01 Jihlava v zastoupení společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, IČ: 494 55 842, Žižkova 93, 586 29 Jihlava
Tímto opravným rozhodnutím č.j.: MMJ/OŽP/23540/2017-DoJ ze dne 21.02.2017 byla Magistrátem
města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem, z moci úřední, výše uvedená zřejmá nesprávnost ve
výroku předmětného opatření obecné povahy opravena.
Rozsah dotčených osob zůstává totožný, jako v případě opatření obecné povahy vydaného
Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem pod č.j.: MMJ/OŽP/20995/2017-DoJ dne
15.02.2017.
Z těchto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím
může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání 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.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Katarína R u s c h k o v á, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Vypraveno dne:
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy,
Městského úřadu v Polné a Obecním úřadu Stáj. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení tohoto
návrhu obecného opatření na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .............................

Datum sejmutí: ................................

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ..................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: .................................

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Obdrží:
1. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, divize Jihlava, Žižkova 93, 586
29 Jihlava
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
2. Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, organizační oddělení
3. Městský úřad Polná, IČ: 00286435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
4. Obecní úřad Stáj, IČ: 00543764, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy
5. Internet
Na vědomí:
6. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
7. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 48460915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava
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