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           Oprávněná úřední osoba 
 

Rozhodnutí 
Veřejná vyhláška 

 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle 
ustanovení § 140 správního řádu 
   
 
Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 
Jméno a příjmení: Jaroslav Mikeš   
Adresa místa trvalého bydliště: B. Smetany 892/11, 589 01 Třešť 
Datum narození: 23.09.1955 
 

I. vydává   
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona 
 

povolení k nakládání s povrchovými vodami 
 
k jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle – „Revitalizace lokality „Na Beranici“ v k.ú. 
Jezdovice“ – SO – 1 Výstavba zemní hráze, SO – 2 Úprava zdrže nádrže, SO – 3 Výstavba 
objektů z HGR 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, kraj Vysočina, obec Jezdovice, pozemek p.č. 
394, 397 a 354/4 dle PK a 402/4 dle KN k.ú. Jezdovice, vodní tok: levostranný přítok Třešťského 
potoka, č.h.p. . 4-16-01-034, vodní útvar: 65500. 
 
Účel užití povoleného nakládání s vodami: vzdouvání, akumulace 
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 565,50 m n.m. 
Celkový objem akumulované vody: 4 732 m3 
Délka vzdutí při maximální hladině: 100,00 m 
 
Doba, na kterou se povolení vydává:  po dobu trvání vodní nádrže, jako vodního díla 
 
Zdroj vody: z vodního toku 
Název vodního toku: levostranný přítok Třešťského potoka 
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-034 
 

 
 
Dle rozdělovníku 

 
 
Dle rozdělovníku 
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II. stanovuje podmínky 

 
za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje: 
1. Vodní dílo bude udržováno v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré doklady budou 
uloženy u vlastníků a musí být k dispozici při vodohospodářských revizích. 
2. V případě užití látek škodlivých vodám za účelem zvýšení úživnosti, bude příslušný Krajský úřad 
požádán o výjimku toto umožňující. 
3. Pokud dojde ke změně účelu nakládání s vodami, bude požádáno o změnu tohoto povolení. 
 
 

III. stanovuje 
 
podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona 
 
minimální zůstatkový průtok povrchových vod Q330 0,85 l/s. 
 
Popis místa: profil pod hrází vodní nádrže, č.h.p. 4-16-01-034, p.č., 397 dle PK k.ú. Jezdovice. 

 
Četnost měření: jedenkrát měsíčně (bude zaznamenáno v provozním deníku) 
Způsob měření: vodočet/vodočetná lať 
 
 

IV. rozhoduje 
 
podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona 

1. o zařazení vodního díla: „Revitalizace lokality „Na Beranici“ v k.ú. Jezdovice“ – SO – 1 
Výstavba zemní hráze, SO – 2 Úprava zdrže nádrže, SO – 3 Výstavba objektů  

na pozemcích p.č. 394, 397 a 354/4 dle PK a 402/4 dle KN k.ú. Jezdovice 
do kategorie IV. 

z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. 
 

2. o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled: 
v rozsahu a za podmínek: 
1. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní dohled v 

rozsahu a za podmínek daných vyhláškou č. 471/2001 Sb. a vodním zákonem č. 254/2001 Sb. 
2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k 

prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložen 
výsledek technicko-bezpečnostního dohledu v termínu: 1 x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné 
okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla. 

3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na 
určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 

 
 

V. vydává 
 
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 
 
 

stavební povolení 
 
k provedení stavby vodního díla: „Revitalizace lokality „Na Beranici“ v k.ú. Jezdovice“ – SO – 1 
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Výstavba zemní hráze, SO – 2 Úprava zdrže nádrže, SO – 3 Výstavba objektů a SO – 4 Výstavba 
tůně, na pozemcích p.č. 394, 397 a 354/4 dle PK a 402/4 dle KN k.ú. Jezdovice, obec Jezdovice, kraj 
Vysočina, č.h.p. 4-16-01-034, HGR: 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, vodní útvar: 65500. 
 
Základní údaje o povolované stavbě: 
 
1. účel vodního díla: jiné. 
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a) vodní nádrž, hráz 
 
3. členění vodního díla na stavební objekty:  
SO – 1 Výstavba zemní hráze 
SO – 2 Úprava zdrže nádrže 
SO – 3 Výstavba objektů 
SO – 4 Výstavba tůně 
 
 
4. další údaje: 
- typ, druh a umístění hráze: zemní sypaná, homogenní, přímá  
- typ vodní nádrže: údolní protékaná 
- objem při maximální hladině: 4 732 m3 
- objem retenčního prostoru:  1 352 m3 
- objem při provozní hladině: 3 380  m3 
- kóta hladiny stálého nadržení: 565,00 m n.m. 
- kóta maximální hladiny: 565,50 m n.m. 
- kóta koruny hráze: 566,00 m n.m. 
- zatopená plocha při provozní hladině: 3 500 m2 
- zatopená plocha při maximální hladině: 3 958 m2 
- zdroj vody: z vodního toku 
- název vodního toku: levostranný přítok Třešťského potoka 
 
 
Popis stavby vodního díla: 
 
Bude provedená vodní nádrž na vodním toce – levostranný přítok Třešťského potoka, č.h.p. 4-16-01-
034. Vodní nádrž bude mít zemní homogenní hráz o délce cca 80 m a šířkou koruny cca 3 m. Sklon 
vzdušného líce bude 1:2 a návodního svahu 1:2,5. Návodní líc hráze až 40 cm nad úroveň stálé 
hladiny bude opevněn kamennou rovnaninou se stabilizační patkou u paty návodního svahu 
z lomového kamene. Ostatní části hráze budou ohumusovány a osety travním semenem. Břehové 
části zátopy budou vysvahovány ve skonu 1:5. Spodní výpusť bude tvořit prefabrikovaný (betonový) 
dvoudlužový požerák o venkovních rozměrech cca 90 x 90 cm. Výpustné potrubí bude tvořeno z trub 
DN 300 mm s obetonováním. Potrubí bude ukončeno čelem z lomového kamene a bude navazovat 
na vývar v rozměrech cca 500 x 200 x 80 cm, který bude zpevněn kamennou rovnaninou do betonu. 
Bude vybudován bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru s přelivnou hranou cca 5 m. Skluz bude 
stabilizován dvěma betonovými prahy. Bezpečnostní přeliv a následný skluz bude opevněn kamennou 
rovnaninou do betonu, boky budou provedeny ze soklového zdiva. Na bezpečnostní přepad bude 
navazovat kamenný vývar, jenž bude napojen korytem opevněným kamennou rovnaninou, které bude 
vedeno podél vzdušné paty hráze do vývaru od výpustného zařízení. V záhlaví rybníka bude 
provedena jedna nevypustitelná tůň o velikosti cca 150 m2, která bude od rybníka oddělena 
kamenným valem. Sklony břehů budou cca 1:3 až 1:15 s max. hloubkou cca 150 cm. Na par.č. 402/4 
k.ú. Jezdovice bude vybudován zemní val o šíři cca 3 m a délce cca 100 m. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 394, 397 a 354/4 dle PK a 402/4 dle KN k.ú. Jezdovice.  
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Ostatní podrobnosti viz. schválená PD vypracovaná Ing. Otakarem Vodičkou, ČKAIT – 1003518 – 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava v prosinci 
2009. 
 
 

VI. stanovuje podmínky  
 
pro provedení vodního díla: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla. 
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 

štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu. 

4. Bude zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty normálního 
nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního 
nadržení.  

5. Během celé výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod zejména ropnými 
látkami, stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám.  

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - 
odpadového hospodářství ze dne 26.10.2009, č.j. OŽP/9674/2009-OH/Ďá. 

a. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 
činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen 
dodržovat všechna ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství. 

b. Odtěžená výkopová zemina může být využita k terénním úpravám stavby, nesmí být 
použita k terénním úpravám jiné stavby bez předchozího vyjádření OŽP Magistrátu 
města Jihlavy a souhlasu příslušném Stavebního úřadu. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí – státní správy lesů ze dne 18.11.2009, č.j. OŽP/10165/2009: 

a. před vlastní realizací stavby bude vyřízeno trvalé odnětí z PUPFL, 
b. záměr bude realizován dle předloženého zákresu v mapě KN, max. zábor PUPFL na 

pozemku p.č. 402/1 v k.ú. Jezdovice bude 0,18 ha, 
c. stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa ani na přechodnou dobu, 
d. při realizaci nesmí dojít k žádnému poškození navazujících lesních pozemků ani 

porostů, 
e. mezi lesním pozemkem a hladinou rybníka při maximálním napuštěním bude min. 5 m 

široký pruh souše umožňující přístup na lesní pozemek a obhospodařování. 
8. Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – oddělení ZPF ze dne 19.11.2009, č.j.: 
OŽP/10016/2009: 

a. podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán, dále jen 
žadatel) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu 0,4281 ha do hloubky 15 
cm v objemu 642,15 m3 a v rozsahu 0,2530 ha do hloubky 20 cm v objemu 506 m3, t.j. 
celkem 1.148,15 m3. Do doby použiti budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti 
(deponii) na pozemku p. č. 354/1 v k. ú. Jezdovice. Žadatel je povinen zajistit viditelné 
označení hranic, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, 
ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení, 

b. po dokončení stavby bude tato zemina použita v množství 450 m3 pro ohumusování 
hráze a blízkého okolí (tvorba zeleného pásu na pozemku p. č. 393/1, orná půda), v 
množství 498,15 m3 bude využita ke zlepšení úrodnosti pozemků p. č. dle PK 333, 
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334 a 341 (dle KN 326/1 a 326/2, orná půda) a v množství 200 m3 bude ornice 
použita ke zlepšení úrodnosti na pozemku dle PK p. č. 394 (dle KN 393/1, orná půda), 
vše v k. ú. Jezdovice. Žadatel je povinen zajistit přemístění ornice na určený pozemek 
a její rozprostření ve vrstvě max. 6 cm, včetně urovnání povrchu a sběru kamene, 

c. dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se 
skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním 
skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné 
pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání 
předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále jen ZPF) k posouzení plnění podmínek souhlasu, 

d. nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF je zákres v kopii 
katastrální mapy, 

e. odvody za odnětí půdy ze ZPF na pozemcích p. č. 354/1 (dle PK 397), 354/20 (dle PK 
397) a 393/1 (dle PK 394), k.ú. Jezdovice, se orientačně nepředepisují, neboť se 
jedná o odnětí, které je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. a) a odst. 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění, 

f. případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí 
vydaných dle zvláštních předpisů (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí půdy 
ze ZPF. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 19.03.2012, č.j.: MMJ/OŽP/1740/2011: 

a. Kácení náletových dřevin bude provedeno až po nabytí právní moci stavebního 
povolení a bude mu předcházet pravomocné rozhodnutí vydané Obecním úřadem 
Jezdovice. 

b. V přítokové části rybníka bude vytvořena litorální zóna (cca 15% vodní plochy) se 
sklony (břehů 1:10, případně mírnějšími a hloubkou vody nejlépe 30 cm, maximálně 
50 cm. Břehové partie budou realizovány s co nejmírnějším přechodem do rostlého 
terénu. 

c. Technické objekty (výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv) by měly být řešeny tak, 
aby jejich vzhled byl přírodě blízký {využít dřevo, kámen apod.). 

d. Tůň bude umístěna nad přítokovou částí rybníka a bude řešena bez možnosti řízené 
manipulace s vodou, s členitým profilem a pozvolným svahováním, s rozdílnou 
maximální hloubkou {nejlépe do 80 cm, maximálně 120 cm) a bez rybí obsádky. Řez 
tůní bude součástí DSP. 

e. Přebytečná zemina bude uložena do zemního valu o šířce 5 m umístěného podél 
levého břehu rybníka. Zemní val bude následně oset travní směsí. V případě další 
potřeby deponování zeminy je nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 

f. Nad pravým břehem rybníka bude provedeno protierozní zatravnění v pásu širokém 
minimálně 10-15 m. 

g. V prostoru litorální zóny, v jejím okolí ani kolem tůně nebudou realizovány výsadby \ \y 
mokřadních druhů rostlin či dřevin. V patě vzdušného líce hráze bude provedena 
výsadba 4 ks dubu letního ve sponu cca 10 m a současně ve vzdálenosti 6 m od 
objektů rybníka (výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu). Na zemním valu, 
blíže k zavázání hráze, bude provedena výsadba několika ks keřů (hloh, trnka, líska, 
růže šípková). K výsadbě budou použity kvalitní sazenice, výsadba bude provedena v 
příhodném období, nejdéle však ke kolaudaci stavby. Dodržena bude ČSN 83 9021 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině -Rostliny a jejich výsadba (zajištění ukotvení 
sazenic, ochrana sazenic před okusem, buření atd.). 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, 
s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 11.07.2011 č.j. PM027978/2011-203/maj: 

a. Stavba bude prováděna v souladu s předloženou projektovou dokumentací. 
b. Přímému správci toku bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno 

zahájení prací. 
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c. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem 
a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce splavitelný materiál, ani 
stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti toku. 

d. Pokud bude tok vlivem realizace předmětné stavby zanesen sedimenty, investor tyto 
sedimenty na své náklady odtěží. 

e. Přímí správce toku, tj. provoz Jihlava, bude přizván na předání staveniště, k vytyčení 
stavby v terénu a ke kontrolním dnům na stavbě. 

f. Po dokončení prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou 
uložen na březích. 

g. Přímí správce dotčeného vodního toku bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, 
kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na 
výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK. 

h. Před vydáním kolaudačního souhlasu nám bude předložen k odsouhlasení 
manipulační řád stavby. 

11. Před zahájením stavebních prací bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí 
oznámeno jméno organizace provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.  

12. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v 
souladu s plánem kontrolních prohlídek, který bude předložen vodoprávnímu úřadu před zahájení 
stavebních pracích. 

13. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.  
14. K žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude doloženo: dokumentace 

skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, geometrické zaměření stavby, zápis  
o předání a převzetí stavby, manipulační řád VD ve dvou vyhotoveních odsouhlasený správcem 
vodního toku a správcem povodí. 

 
 

VII. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
 
 

VIII. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2012 
 
 

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

 
 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

1. Jaroslav Mikeš, nar. 23.09.1955, B. Smetany 892/11, 589 01 Třešť 
 
 

Odůvodnění 
 
Investor, Jaroslav Mikeš, nar. 23.09.1955, B. Smetany 892/11, 589 01 Třešť v zastoupení PaedDr. 
Stanislavem Hromadou, Nový Svět 54, 588 51 Batelov, podal dne 14.11.2012 návrh na vydání 
stavebního povolení stavby: „Revitalizace lokality „Na Beranici“ v k.ú. Jezdovice“ – SO – 1 
Výstavba zemní hráze, SO – 2 Úprava zdrže nádrže, SO – 3 Výstavba objektů a SO – 4 Výstavba 
tůně, na pozemcích p.č. 394, 397 a 354/4 dle PK a 402/4 dle KN k.ú. Jezdovice, dle ust.  § 15 zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů. Dále byla podána 
žádost o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 
spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod pod č.j. MMJ/OŽP/11243/2011. 
 
Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Otakarem Vodičkou, ČKAIT – 1003518 – 
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autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava v prosinci 
2009. 
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,  
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu a ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a dalšími doklady, a to: 

- doklad o zaplacení správního poplatku č. 14297/3 ze dne 14.11.2011, 
- územní rozhodnutí vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 10.12.2009 pod č.j. 

4851/2009-380/2009-54/2009-STU, které nabylo právní moci dne 20.01.2010,  
- územní rozhodnutí – oprava nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí vydal Městský 

úřad Třešť, stavební odbor dne 22.01.2010 č.j. 4851/2009-380/2009-54/2009-STU, které 
nabylo právní moci dne 25.01.2010, 

- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 
26.10.2011, č.j.: 4568/2011-602/2011-101/2011-STU,  

- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 18.05.2011 pod č.j. D8626 – 
Z051115741, 

- vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s., Brno ze dne 21.10.2011 č.j.:  5000538814,  
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Praha ze dne 30.10.2011 pod č.j. 165146/11 
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze 

dne 11.07.2011 č.j. PM027978/2011-203/maj,  
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – odpadového hospodářství ze 

dne 26.10.2009, č.j. OŽP/9674/2009-OH/Ďá, 
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – státní správy lesů 

ze dne 18.11.2009, č.j. OŽP/10165/2009, 
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – orgán ochrany 

přírody a krajiny ze dne 19.03.2012, č.j.: MMJ/OŽP/1740/2011, 
- souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Magistrátu města Jihlavy, 

odboru životního prostředí – oddělení ZPF ze dne 19.11.2009, č.j.: OŽP/10016/2009 
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí k dotčení evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí ze dne 24.11.2009 č.j.: KUJI 87068/2009, 
- sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí k podlimitnímu záměru ze 

dne 24.11.2009 č.j.: KUJI 87080/2009, 
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí z hlediska střeb 

životního prostředí ze dne 24.11.2009 č.j.: KUJI 87073/2009, 
- plná moc pro zastupování investora akce pro pana PaedDr. Stanislavem Hromadou, Nový 

Svět 54, 588 51 Batelov ze dne 15.10.2009, 
- posudek o zařazení vodního díla dle technicko-bezpečnostního dohledu VODNÍ DÍLA – TBD 

a.s. Brno ze dne 17.02.2010, 
- smlouva o právu provést stavbu mezi Povodím Moravy, s.p. a panem Jaroslavem Mikešem ze 

dne 17.10.2011, 
- smlouva o budoucí smlouvě mezi panem Jaroslavem Mikešem a obcí Jezdovice ze dne 

27.05.2009, 
- souhlas s umístěním ornice od pana Františka Nováka ze dne 20.10.2009, 
- souhlas s umístěním ornice od pana Petra Nováka ze dne 20.10.2009 
- hydrologická data Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 04.11.2011, 
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách. 

 
Vodoprávní úřad dle ust. § 76 odst. 3 vyrozuměl účastníky řízení o tom, že usnesením dle ust. § 140 
odst. 1 správního řádu ze dne 22.12.2011 č.j. MMJ/OŽP/10513/2011-3 spojil řízení o výše uvedených 
žádostech. Toto usnesení se podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenává do spisu. 
 
Dne 22.12.2011 bylo vydáno usnesení o přerušení č.j.: MMJ/OŽP/10513/2011-4 spolu s výzvou pro 
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žadatele k dodání potřebných podkladů č.j.: MMJ/OŽP/10513/2011-5. Tyto podklady byly žadatelem 
ve stanoveném termínu dodány. 
 
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/10513/2011-6 ze dne 22.03.2012. Účastníci 
řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, 
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. V rámci zahájeného řízení 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na 
výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z 
hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených 
dokladů orgánů a účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody 
bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že 
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 
a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům 
stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k 
dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání 
stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 
s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné 
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 
Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný vodoprávní úřad kladně 
rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím 
stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či 
podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen 
životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. 
 
Upozorňujeme na povinnost investora respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů /ochrana dřevin, které nebudou vykáceny/, § 5 odst. 3 tohoto 
zákona /obecná ochrana rostlin a živočichů/.  
 
Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství. 
 
Podmínky ve vyjádření správce toku týkající se povinností vyplývajících ze zákona, nebyly do 
podmínek rozhodnutí uvedeny. 
 
Seznam všech účastníků řízení:  
Jaroslav Mikeš, Obec Jezdovice, Povodí Moravy, s.p., František Novák, ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
JEZDOVICE, Antonín Kopečný, Josef Kreuz, Miloš Kreuz, Anežka Lišková, Leopold Mareš, Jana 
Marešová, Josef Mareš, Ing. Martina Rygerová, Ing. Jan Zeman, Ing. Jiří Sebroň, Marie Floumová, 
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Milan Sova, Lubomír Mareš, Zděnka Jílková, Hana Hejdová, Milena Koblížková, Ing. Milan Beneš, 
Josef Doskočil, Františka Lysá, Zemědělské družstvo "Roštýn", Zdeněk Šereda, Anežka Šeredová, 
Jan Liška, Miroslav Páral, Vladimír Páral, Iva Smejkalová, Magdalena Zápotočná. 
 
 

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 
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. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. Stavba může být započata až po nabytí právní moci stavebního povolení. 
 
 
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 a obce 
Jezdovice. 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. PaedDr. Stanislavem Hromadou, Nový Svět 54, 588 51 Batelov 
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou: 

2. Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť 
3. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Vlastníci sousedních pozemků: 
4. František Novák, Puchýrna 361/75, 589 01 Třešť  
5. ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JEZDOVICE, Hodice 211, 589 01 
6. Antonín Kopečný, Holubí Zhoř 6, 595 01 Velká Bíteš 
7. Josef Kreuz, Věžnička 31, 588 13 Polná  
8. Miloš Kreuz, Březinova 4070/142, 586 01 Jihlava 
9. Anežka Lišková, Jezdovice 27, 589 01 Třešť 
10. Leopold Mareš, Kostelec 14, 588 61 Kostelec u Jihlavy 
11. Jana Marešová, Jezdovice 91, 589 01 Třešť 
12. Josef Mareš, Jezdovice 91, 589 01 Třešť 
13. Ing. Martina Rygerová, Pod Lipami 340/52a, 130 00 Praha 
14. Ing. Jan Zeman, Kpt. Stránského 961/35, 198 00 Praha 
15. Ing. Jiří Sebroň, Smrčenská 3422/48, 586 01 Jihlava 
16. Marie Floumová, Vrchovecká 556/12, 594 01 Velké Meziříčí 
17. Milan Sova, Fűgnerova 3514, 738 01 Frýdek-Místek 
18. Lubomír Mareš, Jezdovice 99, 589 01 Třešť 
19. Zděnka Jílková, Jezdovice 5, 589 01 Třešť 
20. Hana Hejdová, Demlova 3594/14, 586 01 Jihlava   
21. Milena Koblížková, Demlova 3594/14, 586 01 Jihlava 
22. Ing. Milan Beneš, Buková 39, 589 01 Třešť 
23. Josef Doskočil, Úzká 64/5, 588 51 Batelov 
24. Františka Lysá, Buková 34, 589 01 Třešť 
25. Zemědělské družstvo "Roštýn", IČ: 001 36 492, Hodice 211, 589 01 Třešť 
26. Zdeněk Šereda, Buková 8, 589 01 Třešť 
27. Anežka Šeredová, Buková 8, 589 01 Třešť 
28. Jan Liška, Gen. Svobody 629/15, 674 01 Třebíč 
29. Miroslav Páral, Chelčice 53, 389 01 Vodňany  
30. Vladimír Páral, Kostelec 112, 588 61 Kostelec u Jihlavy 
31. Iva Smejkalová, Kostelec 111, 588 61 Kostelec u Jihlavy 
32. Magdalena Zápotočná, Okrajová 230/10, 586 01 Jihlava 

Dotčené orgány: 
33. Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20, 589 14 Třešť 
34. Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
35. Magistrát města Jihlavy, OŽP – SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava  
36. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava  
37. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
38. Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP 

Na vědomí: 
39. Povodí Moravy, s.p., Provoz Jihlava, IČ: 708 90 013, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava 
40. Jaroslav Mikeš, B. Smetany 892/11, 589 01 Třešť  
41. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČ: 492 41 648, Studená 2, 638 00 Brno 

Na vyvěšení: 
42. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
43. Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť 
44. Internet 
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Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
1. Ověřená PD stavby. 
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
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