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R O Z H O D N U T Í 

V e ř e j n á    v y h l á š k a 
 
Vzhledem k provedenému řízení Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný 
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., 
správní řád a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1, písm d) zák.č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 
žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je : 
SENECO spol. s r.o., IČ: 46960520, se sídlem Husovo nám. 43, Polná 
 
 

p o v o l u j e  
 
podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 118 odst. 2 stavebního  zákona změnu stavby spočívající 
v prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla : „Vodovod pro kravín ve farmě Hrbov – 
II.etapa“.  
Stavba II.etapy zemědělského vodovodu Hrbov sestává z vrtu HV2, čerpací stanice 2 a propojovacího 
potrubí. 
 
Rozsah změn :  
Výroková část rozhodnutí II., str. 5,  podmínka č. 11 :  Stavba bude dokončena do  31.12.2015. 
 
Povolení se uděluje za těchto podmínek :  
-  ostatní podmínky rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy-OŽP ze dne 25.05.2009 pod č.j.  
MMJ/OŽP/3199/2009-5, s právní mocí dne 04.07.2009, kterým byla výše uvedená stavba povolena, 
zůstávají v platnosti v celém rozsahu.   

  
O d ů v o d n ě n í  

 
Investor, SENECO spol. s r.o., IČ: 46960520, se sídlem Husovo nám. 43, Polná,  požádal  dne 
25.05.2012 o změnu stavby vodního díla : Vodovod pro kravín ve farmě Hrbov – II.etapa. 
Změna stavby spočívala ve změně termínu dokončení stavby. Žádost byla odůvodněna nedostatkem 
finančních prostředků. 
Stavba byla povolena Magistrátem města Jihlavy-OŽP dne 25.05.2009 pod č.j.  MMJ/OŽP/3199/2009-
5, s právní mocí dne 04.07.2009.  
 
Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní 
úřad zahájení řízení o změně stavby před dokončením všem známým účastníkům řízení i dotčeným 

 
 
 
 
Dle rozdělovníku  
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orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/4716/2012-2 ze dne 18.06.2012,  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 § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona , brát 
zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné 
námitky a připomínky.  
 
K žádosti byl doložen doklad o zaplacení správního poplatku  č.  534 ze dne 23.05.2012. 
 
Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby. 
 
Nebyly zjištěny okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí ve věci, a proto bylo rozhodnuto tak, jak 
je výše uvedeno.           

 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ust. § 83 
odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u 
Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí.  
 
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 Ruschková  v.r.                                                                                                         
                                                                                                           vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
 
 
Magistrát města Jihlavy-informační centrum, Obec Záborná a Město Polná žádáme o vyvěšení této 
vyhlášky na místě k tomu určeném (na úřední desce včetně elektronické podoby), tj po  dobu 15 dnů. 
Po uplynutí této lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a 
sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.  
 
 
      ......................................    ...................................... 
              vyvěšeno      sejmuto 
 
…………………………………….                                          ……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby,potvrzující vyvěšení                  Podpis oprávněné osoby,potvrzující sejmutí 
Razítko:           Razítko: 
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Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
-     Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, informační centrum 
-     Obec Záborná 
-     Město Polná 
-     Internet 
 
 
 
Dále obdrží : 
do vlastních rukou:  
SENECO spol. s r.o., IČ: 46960520, se sídlem Husovo nám. 43, Polná 
                                                                                                                              
Účastníci řízení do vlastních rukou  
(obdrží veřejnou vyhláškou) 
 
Dotčené orgány: 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina,  586 01 Jihlava 
Magistrát města Jihlavy- OŽP odpady 
Magistrát města Jihlavy-OŽP-OPK, 
Magistrát města Jihlava-OŽP-SSL 
Městský úřad Polná – odbor výstavby a ŽP 
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