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             Oprávněná úřední osoba

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a 
speciální stavební úřad podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v souladu s ustanoveními § 115 stavebního zákona a § 44 a násl. zák. č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Název: SENECO spol. s r.o.  
Adresa sídla: Husovo nám. 43, 588 13 Polná     
IČ: 469 60 520

I. povoluje

podle § 118 odst. 2 stavebního zákona změnu nedokončené stavby vodního díla spočívající ve 
změně termínu dokončení stavby pro 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), 
vydané Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí, pod č.j. MMJ/OŽP/3199/2009-5 dne 
25.05.2009, které nabylo právní moci dne 04.07.2009. 

Změny stavby před jejím dokončením spočívá ve změně 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 rozhodnutí ze dne 25.05.2009, č.j. MMJ/OŽP/3199/2009-5, které nabylo právní 
moci dne 04.07.2009 zůstávají v platnosti.

Dle rozdělovníku
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Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y): 
Vrt HV – 2: X – 655428,61;  Y – 1119976,67
Vrt HV – 1: X – 655473,68;  Y – 1119960,70

II. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:
Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
1. SENECO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná

Odůvodnění

Investor, společnost SENECO spol. s r.o., IČ: 469 60 520, se sídlem Husovo nám. 43, 588 13 Polná, 
podal dne 09.11.2015 žádost o změnu stavby před jejím dokončením 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, odboru 
životního prostředí pod č.j.: MMJ/OŽP/3199/2009-5 dne 25.05.2009, které nabylo právní moci dne 
04.07.2009. 

Termín dokončení stavby byl stanoven do 31.12.2015. Změna stavebního povolení spočívá v 
prodloužení termínu k dokončení stavby do: 31.12.2018. Investor požádal o změnu povolení z důvodu 
časové tísně.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/10008/2015-2 ze dne 11.11.2015 a stanovil 
lhůtu 10 dnů pro vyjádření. 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 vzneseny žádné námitky či připomínky. 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v § 115 
odst. 4 stavebního zákona a zjistil, že žádost je odůvodněná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení: 
SENECO spol. s r.o., Zdeněk Lán, Ing. Marie Egertová, Město Polná, Povodí Vltavy, státní podnik, 
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. 

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 
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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 Ruschková, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:

Toto rozhodnutí 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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