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Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby 

Veřejná vyhláška

Investor stavby, společnost SENECO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 
Polná, podala dne 09.11.2015 žádost o prodloužení termínu k dokončení stavby na akci: „Vodovod 
pro kravín ve farmě Hrbov – II.etapa“ na pozemcích p.č. 125/1, 101/7, 113 k.ú. Hrbov a 195/1 a 
195/2 k.ú. Záborná (původně p.č. 101/7, st. 83, 113, 125/1, 125/3, 128/1, 138/1, 141/1, 141/6, 145 a 
839  k.ú. Hrbov a p.p.č. 195 k.ú. Záborná). Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města 
Jihlavy, pod č.j. MMJ/OŽP/3199/2009-5 dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 04.07.2009. 
Dne 02.08.2012 bylo vydáno pod č.j.: MMJ/OŽP/4716/2012-3 vydáno rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením, kterým byl prodloužen termín k dokončení do 31.12.2015. 

Rozhodnutí se mění ve výrokové části II., str. 5,  podmínce č. 11  takto:

Původní:
11. Stavba bude dokončena do  31.12.2015

Nově:
11. Stavba bude dokončena do  31.12.2018

Ostatní podmínky výše uvedeného rozhodnutí se nemění.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 120 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu 
oznamuje zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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, OŽP, 
upouští od ústního jednání a místního šetření. 
Vzhledem k ustanovení § 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.
Magistrát města Jihlavy, OŽP upouští od místního šetření a ústního jednání. Vzhledem k ustanovení § 
36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou 
součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby 
vydání rozhodnutí u Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 
1, 586 01 Jihlava v úřední dny (Po, St 8:00 – 17:00 hod., Pá 8:00 – 14:00 hod.).

Dle rozdělovníku

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
mailto:jiri.doskocil@jihlava-city.cz


strana 2 / 3

Nechá-li se některý z účastníků řízení v řízení zastupovat, předloží jeho zástupce řádnou písemnou 
plnou moc a průkaz totožnosti.

OTISK RAZÍTKA

Bc. Jiří Doskočil, v.r.
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne:

Toto oznámení o zahájení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Jihlavy, Obec Záborná a Město Polná. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem oznámení. Po uplynutí 
lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, opatřenou 
razítkem a podpisem.

 

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

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

Razítko:                                                                                   

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

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

Razítko:

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

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

Razítko:                                                                                 

V elektronické podobě 
zveřejněno do: .................................
 
..........................................................                                                
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
 
Razítko:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. SENECO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná 
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

2. Zdeněk Lán, Hrbov 70, 588 13 Polná
3. Ing. Marie Egertová, Záborná 71, 588 13 Polná
4. Město Polná, IČ: 002 86 435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
5. Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 708 89 953, Holečkova 8, 150 24  Praha 5

Majitelé sousedních pozemků p.č. :
- 100/1, 110/1, 112, 114, 115/1, 25/2, 128/1, 128/2, 128/3, 129/1, 838, 878 v k.ú. Hrbov a  p.č. 

196, 818 k.ú. Záborná
Dotčené orgány:

6. Městský úřad v Polné, odbor výstavby a ŽP, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
7. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
8. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
9. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ: 710 09 311, Tolstého 15, 

586 01 Jihlava
Na vědomí:

11. Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 708 89 953, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 
Na vyvěšení:

12. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
13. Obec Záborná, IČ: 005 43 781, Záborná 49, 588 13 Polná
14. Město Polná, IČ: 002 86 435, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
15. Internet
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