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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“), na návrh správce ochranného pásma vodního
zdroje společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice, IČ: 499 75 552, se sídlem Puklice 94, 588 31
Puklice (dále jen AGRO družstvo vlastníků Puklice), 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
opatření obecné povahy:
ve věci - 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 ochranného pásma vodního zdroje „víceúčelové nádrže Uhřínovice“ 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“
I. r u š í
v souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní
zákon a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stávající
ochranného pásma kolem zdrojů povrchových vod – „víceúčelové nádrže Uhřínovice“
stanovené 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:
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.
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3. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY II. STUPNĚ VNĚJŠÍ (dále „PHO II.vnější)
Zahrnuje pozemky v povodí nádrže.
a to ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Odůvodnění
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí obdržel dne 01.09.2014 žádost, kterou podala
společnost AGRO družstvo vlastníků Puklice ve věci zrušení ochranného pásma kolem zdrojů
povrchových vod – „víceúčelové nádrže Uhřínovice, 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“. Součástí
podání byla i plná moc pro zastupování společnosti AGRA Brtnice, a.s., jež je 1/3 vlastníkem
nemovitosti ze dne 29.08.2014.
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: pro vodárenské účely AGRO družstva vlastníků
Puklice a AGRA Brtnice, a.s. a pro účelové rybářské obhospodařování.
K řízení byly doloženy tyto doklady – situace se zákresem ochranného pásma, projektová
dokumentace, informace o parcelách KN a povolení vydané Okresním národním výborem v Jihlavě,
odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 27.09.1982 pod č.j. Vod 810/82-Če-235
ve věci odběru podzemní vody a stavebního povolení na výše uvedené vodní zdroje. Dále bylo
doloženo rozhodnutí vydané Okresním národním výborem v Jihlavě, odborem vodního a lesního
hospodářství a zemědělství dne 14.03.1986 pod č.j. VLHZ 394/86-Če-234/4 ve věci povolení k užívání
stavby vodního díla a rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje a plná moc pro
zastupování společnosti AGRA Brtnice, a.s., jež je 1/3 vlastníkem nemovitosti ze dne 29.08.2014.
Dle vyjádření žadatele, je důvod pro zrušení ochranného pásma skutečnost, že vodárenská nádrž
není ke svému účelu dlouhodobě využívána a odběr pitné vody není prováděn.
Vzhledem ke znalosti místních poměrů, vodoprávní úřad nenařizuje místní šetření ani ústní
projednání.
Dne 23.09.2014 zveřejnil pod č.j.: MMJ/OŽP/7372/2014 podle ustanovení § 172 odst. 1 správního
řádu 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. Podle ustanovení § 172 odst. 1 a 4 správního řádu
vyzval správní orgán dotčené osoby a dotčené orgány, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohly být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření obecné povahy podávali písemné
připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.
Na základě zveřejnění návrhu opatření obecné povahy dodalo dne 16.10.2014 Město Brtnice
nesouhlasné vyjádření k Návrhu opatření obecné povahy.
Rozhodnutí o podaných námitkách:
O námitkách, které byly uplatněny, rozhoduje podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu
vodoprávní úřad takto:
Námitky č. 1: Město Brtnice
 Město Brtnice nesouhlasí s Návrhem opatření obecné povahy. Město Brtnice plánuje tuto
vodní nádrž jako záložní zdroj pitné vody pro zásobování průmyslové zóny Brtnice a posílení
vodovodu v Přísece, Brtnici a Uhřínovicích.
Rozhodnutí o námitce: této námitce se nevyhovuje.
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Odůvodnění: Město Brtnice nemá pravomocné povolení k odběru povrchové vody ani tento odběr
z výše uvedené vodní nádrže v dnešní době nerealizuje. S ohledem na skutečnost, že dle
vyjádření žadatele již v dnešní době není odběr, který byl povolen rozhodnutím Okresním
národním výborem v Jihlavě, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne
27.09.1982 pod č.j. Vod 810/82-Če-235 za účelem vodárenského pro experimentální
specializovaný závod pro 1343 kusů dojnic v k.ú. Uhřínovice, ke svému účelu dlouhodobě
využíván a odběr pitné vody není prováděn, dospěl vodoprávní úřad k názoru, a to na základě
výše uvedených skutečností, že toto povolení ve věci odběru povrchových vod není již s nejvyšší
pravděpodobností platné.
To vede vodoprávní úřad k rozhodnutí, že není možné toto povolení využívat pro účely, které
Město Brtnice deklaruje. Pokud bude Město Brtnice tuto vodní nádrž v budoucnu chtít využívat pro
odběr povrchových vod, bude nutné, aby si k tomuto účelu zajistila pravomocné rozhodnutí o
povolení k nakládání s povrchovými vodami. Na základě požadavku na množství odebraných vod
bude poté zpracována aktuální analýza rizik, na základě které bude poté stanoveno nové
ochranné pásmo, které bude plně vyhovovat požadavkům pro daný odběr.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Katarína R u s c h k o v á, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Vypraveno dne:
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Toto 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

Příloha: Mapový podklad ochranného pásma kolem zdrojů povrchových vod – „víceúčelové nádrže
Uhřínovice“
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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
8. AGRA Brtnice, a.s., IČ: 479 04 968, Horní Město 460, 588 32 Brtnice
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