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Veřejná vyhláška
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 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 návrh opatření obecné povahy ve věci zrušení
ochranného pásma kolem zdrojů povrchových vod – „víceúčelové nádrže Uhřínovice“ na pozemku
p.č. 457/1 v k.ú. Rosice u Cerekvičky. Návrh podal dne 01.09.2014 správce ochranného pásma
vodního zdroje společnost AGRO družstvo vlastníků Puklice, IČ: 499 75 552, se sídlem Puklice 94,
588 31 Puklice (dále jen AGRO družstvo vlastníků Puklice) z důvodu, že víceúčelová nádrž neslouží
jako zdroj pitné vody.
Návrh opatření obecné povahy:
zrušení ochranného pásma kolem zdrojů povrchových vod – „víceúčelové nádrže Uhřínovice“,
č. hydrologického pořadí 4-16-01-052, č.hydrogeolog.rajonu 6550, ID útvaru 652000.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, dle § 30 vodního zákona a v souladu s vyhl.č.
137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů na základě návrhu správce ochranných pásem kolem zdrojů
povrchových vod – „víceúčelové nádrže Uhřínovice“ společnost AGRO družstvo vlastníků Puklice, IČ:
499 75 552, se sídlem Puklice 94, 588 31 Puklice doručeného dne 01.09.2014

ruší
1. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY I. STUPNĚ (dále „PHO I.“)
Plochu vymezuje vlastní plocha nádrže a pruh pozemku v šíři 100 m od obou břehů nádrže a do
vzdálenosti 300 od vzdutí proudu Příseckého potoka.
2. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY II. STUPNĚ VNITŘNÍ (dále „PHO II.vnitřní)
Do plochy jsou zahrnuty pozemky ve vzdálenosti cca 1 500 m nad nádrží.
3. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY II. STUPNĚ VNĚJŠÍ (dále „PHO II.vnější)
Zahrnuje pozemky v povodí nádrže.
Přesný rozsah pásem je zakreslen v přiloženém elaborátu na mapě v měřítku 1:2 880,
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které bylo stanoveno rozhodnutím Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v
Jihlavě dne 14.03.1986 pod č.j. VLHZ 394/86-Če-234/4, s právní mocí dne 22.06.1986, pro ochranu
vodního zdroje „víceúčelová nádrž Uhřínovice“.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Podle § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se ruší
ochranné pásmo vodárenské nádrže Bítovčice, se nepoužije ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu,
podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky.
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s § 172
odst. 1 a odst. 4 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy
podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.
Do podkladů pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje je možno nahlédnout na Magistrátě
města Jihlavy, odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Jihlava (přízemí, dv. č. 167) v
úřední dny (pondělí, středa v 8,00 – 17.00 hodin a pátek v 8,00 – 14.00 hodin) nebo po předběžné
dohodě.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Katarína R u s c h k o v á v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne:
Příloha: Mapový podklad ochranného pásma kolem zdrojů povrchových vod – „víceúčelové nádrže
Uhřínovice“
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu
města Jihlavy, Obce Cerekvička-Rosice, Města Brtnice a Městyse Stonařova. 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. AGRO družstvo vlastníků Puklice, IČ: 499 75 552, Puklice 94, 588 31 Puklice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
2. Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační oddělení
3. Obec Cerekvička-Rosice, IČ: 426 34 644, Cerekvička-Rosice 30, 588 33 Stonařov
4. Město Brtnice, IČ: 002 85 668, nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice
5. Městys Stonařov, IČ: 002 86 656, Stonařov 232, 588 33 Stonařov
6. Internet
Na vědomí:
7. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
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