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USNESENÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy
povodí, (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), které je nadřízeným správním orgánem
podle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
rozhodlo
podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu,
t a k t o:
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství,
p r o d l u ž u j e do 31. října 2019
zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Městského
úřadu
Pelhřimov,
odboru
životního
prostředí,
čj.
OŽP/668/2019-16,
(sp.zn. MMJ/OŽP/34392/2018), ze dne 29.05.2019, kterým bylo společnosti Jihlavské
vodovody a kanalizace, a.s., Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČ 29248281,
uloženo zajistit provádění povinnosti veřejné služby na vodohospodářské
infrastruktuře, kterou Statutární město Jihlava vložilo do hospodaření Svazu vodovodů
a kanalizací JIHLAVSKO, nejdéle do 15. května 2020.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,
IČ 29248281
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ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství obdrželo dne 15.08.2019 od Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, (dále jen „Krajský úřad“),
žádost z téhož dne čj. KUJI 63377/2019 (spis. zn. OŽPZ 1418/2019 Pa-6)
o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského
úřadu
Pelhřimov,
odboru
životního
prostředí,
čj.
OŽP/668/2019-16,
(sp.zn. MMJ/OŽP/34392/2018), ze dne 29.05.2019, kterým bylo společnosti Jihlavské
vodovody a kanalizace, a.s., uloženo zajistit provádění povinnosti veřejné služby
na vodohospodářské infrastruktuře, kterou Statutární město Jihlava vložilo
do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, nejdéle do 15. května
2020.
Krajský úřad svou žádost odůvodnil tím, že v průběhu odvolacího řízení došlo
ke změně právního zastoupení Statutárního města Jihlava. Předložená plná moc
k jeho zastupování udělená nově pro JUDr. Marka Bánského, advokát a řídící partner
sdružení advokátů AKBH, (ev. č. ČAK 3569), se sídlem Elišky Krásnohorské 10/2,
110 00 Praha, nekoresponduje s vedeným správním řízením o odvolání. Plnou moc
pro jmenovaného advokáta pro tento typ správního řízení musí schválit Rada
Statutární město Jihlava. Poté se bude tento seznamovat s příslušnou problematikou.
Spory ve věci vlastnictví a provozování technické infrastruktury v Jihlavě trvají
již několik let a celá situace se stala velmi rozsáhlou a komplikovanou.
Na základě shora uvedeného je zřejmé, že se jedná o zvláště složitý případ,
přičemž lze důvodně předpokládat, že v prodloužené lhůtě bude rozhodnutí ve věci
vydáno, proto Ministerstvo zemědělství, jako nadřízený správní orgán rozhodlo tak,
jak je ve výrokové části usnesení uvedeno.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje
podle ustanovení § 76 odst. 5 a ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu podat
rozklad. V rozkladu se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný
rozpor
s právními
předpisy
nebo
nesprávnost
usnesení
nebo
řízení,
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným
u Ministerstva zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy
povodí, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Podaný rozklad nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek. Rozklad jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustný.

„otisk úředního razítka“

__________________

Ing. Daniel Pokorný, v.r.
ředitel odboru státní správy
ve vodním hospodářství a správy povodí
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Rozdělovník
Oznamuje se:
1.
2.
3.
4.
5.

Statutární město Jihlava – DS
Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno – DS
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO prostřednictvím pana JUDr. Oldřicha
advokát, Praha – DS
Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., – DS
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ŽP a zemědělství – DS

Chudoby,

Ostatní účastníci (vyrozumění veřejnou vyhláškou):
1.

Magistrát města Jihlavy

Veřejná vyhláška - Úřední deska Ministerstva zemědělství – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Veřejná vyhláška
- Elektronická
(www.eagri.cz) – zde
(§ 25 odst. 2 správního řádu)

Ing. Petra Kudová
Ing. Petra Kudová

úřední

deska

Ministerstva

zemědělství

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Veřejná vyhláška - Úřední deska příslušného vodoprávního úřadu
(§ 25 odst. 3 správního řádu)
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina se žádá o bezodkladné vyvěšení usnesení na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Dále se úřad žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí usnesení Ministerstvu
zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí,
k čj. 43040/2019-MZE-15111.
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